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 المصرية  فندقيةة واليمنشآت السياحالتطبيقات الحوسبة السحابية في                        
 "بالتطبيق عمى مدينة القاهرة"

 د/ أحمد عادل حماد                               د/ محمد عبد الفتاح زهري
اسات السياحيةمدرس بقسم الدر                     أستاذ مساعد بقسم الدراسات الفندقية  

 جامعة المنصورة –كمية السياحة والفنادق 
 

 الممخص
ُتعتبرررر الحوسررربة السرررحابية مرررن أىرررم صرررور التحرررول الرقمرررد  رررد الوقرررت الرررراىن  وواحرررددة مرررن أىرررم التقنيرررات 

ظررا  لمردور اجيجرابد الرذ  ون  التكنولوجية التد سوف يتم االعتماد عمييرا بكركل كبيرر  رد المسرتقبل القرير 
الحوسرربة السررحابية  ررد تحسررين بي،ررة العمررل   قررد برردأ ت بيقيررا  ررد الكليررر مررن المجرراالت الم تمفررة  تقرروم بررو 

 ررد  فنررادقييرردف ىررذا البحررث إلررا إلقرراى الحرروى عمررا الحوسرربة السررحابية وت بيقيررا  ررد منكرر ت السررياحة وال
ت  اعتمد ىذا  ىذه المنك عملمصر بالت بيق عما مدينة القاىرة  ومعر ة الدور الذ  تقوم بو  د تحسين 

 ةالبحررث عمررا المررنيف الوصررفد التحميمررد  وذلررك مررن  رريل البيانررات ايوليررة التررد تملمررت  ررد توزيرر  اسررتمار 
استقصاى عما عينة عكوا،ية من كركات السياحة  ،ة أ  والفنادق  ،رة ال مرس نجروم بمدينرة القراىرة  حيرث 

تمرد البحرث أيحرا  عمرا البيانرات اللانويرة  اعو  رد مصرر   فنرادقيملل كي  منيما نماذج لمنك ت السياحة وال
 حرعفوالتد تملمت  يما تم االعتماد عميو من مراج  نظرية متعمقة بموحوع الدراسرة  توصرل البحرث إلرا 

لحوسبة السحابية  د المنك ت السياحية والفندقية  د مصرر  وعردم اجلمرام الكامرل برالمعنا تقنيات ات بيق 
محوسربة السرحابية الفعرال لت بيرق اليوصرد البحرث بمىميرة السرعد نحرو يو وعمتمك المنك ت    دالدقيق ليا 

وتركريد ال اقرة  مر  حررورة الرت مك مرن كا رة وتقميل التكاليف  د تمك المنك ت  لدورىا  د تيسير العمل 
ترردري   ريررق العمرل عمررا ت بيقررات التكنولوجيررة الحديلررة باجحررا ة إلررا اججرراىات التررد تعيررق تحقيررق ذلرك  

 كمل الحوسبة السحابية    والتد ت
   مدينة القاىرة الفنادق ال مس نجوم  كركات السياحة  ،ة أالحوسبة السحابية   الكممات الدالة:

 مقدمة
ساىم الت ور التكنولوجد السري  الذ  يكيده العصر الحالد  د إحداث الكلير مرن المتييررات  رد م تمرف 

وتقنيررات  ة االليكترونيررة الم تمفررة  ملررل إنترنررت ايكررياىالمجرراالت  وظيررور العديررد مررن الت بيقررات واينظمرر
 ,.Dizdarevic, et al. 2019; Pereira, et al) الروبوترات والرذكاى االصر ناعد وأتمترة ال ردمات

ُتعتبررر الحوسرربة السررحابية واحرردة مررن التقنيررات الحديلررة التررد تترريت لمكررركات والمؤسسررات إمكانيررة و   (2022
ت والبيانررات مررن  رريل كرربكة المعمومررات الدوليررة  برردال  مررن اسررت دام البرررامف الوصررول لمت بيقررات وال رردما

  مرن لرم  تقروم (Bairagi & Bang, 2015)الحاسر  اللرد  الصم   ردوالممفات الموجودة عما القرك 
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ىررذه التقنيرررة برردور ايجرررابد  رررد المنكرر ت يتملرررل  رررد تقررديم  ررردمات لعرردد أكبرررر مرررن العمرريى وتقميرررل التكمفرررة 
(Nwogbaga & Nwoyibe, 2016)  

مر  ا ريق وزارة االتصراالت وتكنولوجيرا المعمومرات المصررية ليسرتراتيجية القوميرة لق راع : مشكمة البحث
تكمررن مكرركمة االتصرراالت وتكنولوجيررا المعمومررات ومررا تحتوييررا مررن اسررتراتيجية الحوسرربة السررحابية  مررن ىنررا 

تروا ر  رد التقصرد عرن مرد  قرام بيرا الباحلران والترد ظيررت مرن  ريل الدراسرة االسرت يعية الترد البحرث 
دورىرا درجرة االعتمراد عمييرا و ومعر رة    د مصر والفنادقالسحابية  د منك ت السياحة  الحوسبة ت بيقات

ومرررن لرررم  ررران إجرررراى البحرررث برررين ىررراذين   لتواكررر  تحررر م البيانرررات اليا،رررل  رررد تحسرررين أداى ىرررذه المنكررر ت
ا حمررول وتوصرريات لتعزيررز ت بيررق الحوسرربة السررحابية  ررد منكرر ت المتييرررين ُيعتبررر عامررل ىررام لموصررول إلرر

   والتكييمية ليذا الق اع اليام تمبية االحتياجات التقنيةبما يسيل   د مصر والفنادقالسياحة 
 تتملل ايىداف التد يسعا البحث نحو تحقيقيا  يما يمد9: أهداف البحث

 إلقاى الحوى عما مفيوم الحوسبة السحابية  - أ
 عما آلية عمل الحوسبة السحابية التعرف   - ب
 الحوسبة السحابية  اتتحديد نماذج تقني - ج
  د مصر الفندقية منك ت الة و يمنك ت السياحال  دالسحابية التعرف عما مد  ت بيق الحوسبة  - د
الفندقية منك ت الة و يمنك ت السياحال د  السحابية الحوسبة اتالتعرف عما صعوبات ت بيق تقني -هـ

  د مصر 
تركرررز أىميرررة البحرررث عمرررا التعررررف عمررا ت بيقرررات تقنيرررة الحوسررربة السرررحابية  رررد كررري  مرررن : البحـــثأهميـــة 

 المنك ت السياحية والمنك ت الفندقية  د مصر  ودور ىذه التقنية  د تحسين أداى تمك المنك ت  

 مكرركمة البحررث  رد اججابررة عمررا سرؤال أساسررد ىررو مرا واقرر  اسررت دامات الحوسرربةتتملرل : البحــث تســات ت
الترد يقروم عمييرا البحرث  يمرا  المصررية والترد تتفررع منيرا التسراؤالت لفنرادقمنك ت السياحة واالسحابية  د 

 يمد9
 ؟ د مصر لفنادقالسياحة وا كركاتيوجد ت بيق لمحوسبة السحابية  د ىل  -
 رد  والفنرادقالحوسبة السحابية من كفراىة عمرل منكر ت السرياحة  اتيعزز ت بيق تقنيىل  -

 ر؟مص
 رد  والفنرادقمنكر ت السرياحة د معوقات وتحرديات لت بيرق الحوسربة السرحابية  رد ىل توج -

 ر؟مص
 تنقسم محددات البحث إلا9: محددات البحث

تمررت المحررددات الزمنيررة مررن  رريل توزيرر  اسررتمارتد االسررتبيان  ررد الفترررة مررن  المحــددات الزمنيــة: - أ
  12/3/1211إلا  21/2/1211
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وذلرك نظررا  ينيرا العاصرمة   القراىرة بجميوريرة مصرر العربيرة ترم تحديرد مدينرة المحددات المكانية: - ب
وكرذلك لوجرود عردد كبيرر مرن   المصرية التد تككل مقصد سياحد ىرام لرد  الكليرر مرن السرا،حين

 بيا   والفنادقمنك ت السياحة 
المررديرين مررن  رريل توجيررو اسررتمارة اسررتبيان إلررا   تمررت المحررددات البكرررية المحــددات البشــرية: - ج

 كركات السياحة  ،ة أ والفنادق  ،ة ال مس نجوم بمدينة القاىرة  ينوالعامم
 اإلطار النظري

 مفهوم الحوسبة السحابية -1
ُتعرررف الحوسرربة السررحابية عمررا أنيررا تكنولوجيررا مت ررورة تقرروم بنقررل المعالجررة ومسرراحات الت ررزين ال اصررة 

ليرو مرن  ريل كربكة المعمومرات بالحاس  اللرد إلرا مرا ُيعررف بالسرحابة  عرن  ريرق جيراز يرتم الوصرول إ
ليررتم بررذلك تحويررل برررامف تكنولوجيررا المعمومررات إلررا  رردمات  كمررا أنيررا  (Au, 2016)الدوليررةا اجنترنررت 

 رردمات كرربكية تقرردم منصررات عمررل ر يصررة الررلمن يمكررن الوصررول إلييررا واسررت داميا بسرريولة  ررد أ  وقررت 
ن اجكارة إلا الحوسبة السحابية عما أنيا   بالتالد  انو يمك(Abdunool et al., 2019)و د أ  مكان 

منصة اليكترونية تتيت لممست دمين إمكانية الوصول لمت بيقات وال ردمات والبيانرات  مرن  ريل اجنترنرت  
بدال  من است دام البرامف والممفات االليكترونية التقميدية الموجودة عما القررك الصرم   رد الحاسر  اللرد 

(Jadeja & Modi, 2012; Lewis, 2019) يرتم اسرت دامات الحوسربة السرحابية ونماذجيرا الم تمفرة  
من  يل الحاس  اللد أو اليراتف الرذكد أو أ  وسريمة اتصرال أ رر  بكربكة االنترنرت مر  وجرود برنرامف 

الموجرودة  Serversمتصفت ليتمكن المست دم من است دام تمك البرامف وحفظ ايعمرال عمرا تمرك ال روادم 
وىررذا ُيعنررد أن ىررذه الممفررات تكررون مصرراحبة لمسررت دميا أينمررا توجررو و ررد أ  وقررت  وذلررك  عمررا اجنترنررت 

 Onlineبعررد أن يرررتم الرررد ول عمرررا االنترنرررت وعمرررل تسرررجيل د رررول لموصرررل إلرررا الممفررات االليكترونيرررة 
Drives ومن ىنا ارتب  اسم ىذه التقنية بالسحا  نظرا  لتواجد السحا   د أ  مكان  (Ahmad et al., 
ومرر  ان رريق السررحابة  2886والتررد ظيرررت بمفيوميررا يول مرررة عررام   تسرراىم الحوسرربة السررحابية (2017

 رررد الوصرررول إلررررا  1228وان ررريق السرررحابة ايكرررير لجوجرررل عرررام  1221ايولرررا لكرررركة امرررازون عرررام 
مسرراحات ت ررزين حرر مة ومعالجررات قويررة عمررا االنترنررت ال يسررت ي  جيرراز الحاسرر  اللررد تحمميررا والقيررام 

  وىرد برذلك تسراىم  رد تقميرل التكراليف عرن  (Ashraf et al., 2013; Müller et al., 2015)ابير
 ريق إليراى الحاجرة لكرراى  روادم ووحردات ت رزين كبيررة  تردور  كررة الحوسربة السرحابية نحرو الوصرول إلرا 

كرررل مرروارد سرررحابية وحاسررروبية مكرررتركة مرر  الحفررراظ عمرررا أعمرررا درجررات  صوصرررية البيانرررات والمعمومرررات ل
  وتوجد العديد من المواق  االليكترونية الترد تسراىم  رد تقرديم ميرزة (Vasiljeva et al., 2017)مست دم 

    (Drago et al., 2012)الت زين السحابد لمممفات  ملل موق  درو  بوكس
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 عناصر الحوسبة السحابية -2
الحوسبة السحابية  والترد تتملرل  رد  توجد بعد العناصر التد تملل المكونات ايساسية لتفعيل ت بيق تقنية

 ,.Ali et al)البرامف وال دمات ومنصة التكييل والبنية التحتيرة والمسرتفيدون  كمرا ىرو موحرحا   يمرا يمرد 
2021; Vanitha et al., 2019; Rajan &  Shanmugapriyaa, 2012)  9 

ا  ررد ىررذه التقنيررةب ملررل برمجيررات   وىررد جميرر  الت بيقررات التررد يررتم االعتمرراد عمييررالبــرامأ أو الخــدمات -أ
  وىررد جميرر  العمميررات التررد منصــة التشــ يل - معالجررة البيانررات والمعمومررات وكيفيررة نقميررا ومكرراركتيا  

تعتمررد عمييررا الحوسرربة السررحابية  ملررل الحفررظ والوصررول إلررا قواعررد البيانررات ومعالجررة البيانررات ومررا يتعمررق 
البنيــة  -ج ل عمييررا مررن الجيررات المقدمررة ليررذه ال رردمات بتنظرريم ذلررك مرر  المسررت دمين  والتررد يررتم الحصررو 

ـــة وىرررد تكرررمل جميررر  التجييرررزات الماديرررة الترررد ت مبيرررا الحوسررربة السرررحابية مرررن معالجرررات و رررودام   التحتي
ويكمل ذلك الجميور المستيدف من العميى الذ  المستفيدون،  -د ووسا،  ت زين لمبيانات والمعمومات 
وكررذلك المؤسسررة الم بقررة لمحوبررة السررحابية  مررن  رريل اسررت دام ىررذه  سرروف يسررتفيد مررن  رردمات الكررركة

 التقنية عبر الحاس  اللد الك صد أو الياتف الذكد 
 نماذج الخدمة في الحوسبة السحابية -3

تنقسرررم الحوسررربة السرررحابية إلرررا لررريث نمررراذج أساسررريةب تتملرررل  رررد البنيرررة التحتيرررة ك دمرررة والمنصرررة ك دمرررة 
   وذلك كما ىو موححا   يما يمد9(Gamaleldin, 2013)والبرامف ك دمة 

 Infrastructure As Aوىرد ا تصرار لررر   IAASوُتعرررف باالنجميزيرة برر  ،البنيـة التحتيـة كخدمـة -أ
Service ب أوHAAS  وىد ا تصار لرHardware As A Service البنية التحتيرة ك دمرة ىرد عبرارة  

ت ت رررزين ا تراحرررية  ولرررذلك  يرررد ُتسرررت دم مرررن قبرررل عرررن منصرررة اليكترونيرررة تتسرررم بوجرررود وحررردات ومسررراحا
المؤسسررات والكرررركات الحررر مة  وىرررد تعتمرررد عمرررا  ررروادم ووحررردات ت رررزين ا تراحرررية  وتكرررون المسررراحات 

 ,.Sowmya et al)الت زينية عمرا مسراحات الت رزين السرحابية دون وجرود ي  مسراحات ت رزين ماديرة 
 دمرررة ىرررد ترررو ير تكمفرررة كرررراى ال ررروادم وترررو ير الجيرررد   مرررن أىرررم مميرررزات نمررروذج البنيرررة التحتيرررة ك(2014

المبذول  د إدارتيا وصيانتيا  إحا ة إلا المرونة  د تكمفة ال دمة حس  االست دام  تتميز البنية التحتية 
ك دمة بسرعتيا وقمة تكمفتيا  كمرا أنرو يكرون لممسرت دم الرتحكم الكامرل بيرا بعرد كررا،يا  ولكرن ُيعرا  عمييرا 

 EC2اجعردادات لحرمان أمران البيانرات والمعمومرات لرد  المسرت دم  وُتعتبرر أمرازون حرورة عمل بعر  
وُتعررف باالنجميزيرة  ،المنصـة كخدمـة -ب  (Kulkarni et al., 2012)من أملمرة البنيرة التحتيرة ك دمرة 

ب وىرد عبرارة عرن  دمرة مصرممة لمكرركات Platform As A Service  وىرد ا تصرار إلرا PAASبرر 
إنكاى ت بيقات م صصة بسيولة دون الحاجة لمتفكير  د البنية التحتية اليزمة  وىد تو ر  والباحلين عن

  & Rajan)بي،ررررة عمررررل متكاممررررة تتملررررل  ررررد قواعررررد البيانررررات وال رررردمات اليزمررررة لتكررررييميا 
Shanmugapriyaa, 2012) يرتم التعامرل  رد نمروذج المنصرة ك دمرة مرن  ريل لوحرة تحكرم يحصرل  

نكرراى عمييررا المسررت دم مرر ن الكررركة المقدمررة ليررذه المنصررة  والتررد مررن  يليررا يررتم إنكرراى موقرر  إليكترونررد وا 
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قاعرردة البيانررات وعمررل جميرر  اجعرردادات التررد يحتاجيررا المسررت دم  ررد ال ررادم  تتميررز المنصررة ك دمررة  ررد 
دارة ال رروادم تكررون مررن  كونيررا بي،ررة عمررل متكاممررة سرريمة االسررت دام  كمررا أن عمميررات النسرر  االحتيررا د وا 

مسرر،ولية الكررركة المقدمررة ليررذه المنصررة  ُيعررا  عمررا المنصررة ك دمررة بمنررو ال يوجررد تحكررم كامررل مررن قبررل 
المسررررت دم عمررررا ال ررررادم  حيررررث يجرررر  الرجرررروع إلررررا الكررررركة المقدمررررة ليررررذه المنصررررة عررررن اسررررت دام بعرررر  

 Sharma et)الت بيقات بيا  مرن أكرير الكرركات المقدمرة لممنصرة ك دنرة ىرد ت بيقرات سرحابة جوجرل 
al., 2020)  والترد ُتعررف باالنجميزيرة برر  ،البرامأ كخدمـة -جSAAS  وىرد ا تصرار إلراSoftware 

As A Service وىد عبارة عن ت بيقات أو برامف م صصة ليست دام  ملل أنظمة المحاسبة والموارد  
رية  ومرن  يليرا البكرية ويتم است داميا من  يل متصفت كبكة المعمومات الدولية مقابل د ر  رسروم كري

تسرررت ي  الكرررركات والمؤسسرررات الحصرررول عمرررا مرررا يناسررر  أعماليرررا مرررن ت بيقرررات وبررررامف ا تراحرررية دون 
  يتميز (Kulkarni et al., 2011)الد ول  د تفاصيل البرمجة والصيانة والبنية التحتية وتحمل تكمفتيا 
وحفظ البيانات تق  عما مس،ولية الكركة ىذا النظام بمنو من ف  التكمفة  كما أن مس،ولية اجدارة وت زين 

المقدمة ليذا البرنامف  ُيعا  عما نموذج البرامف ك دمة ىو مد  تملرىرا بقروة إكرارة االنترنرت  إحرا ة إلرا 
-Al)وجررو  تحررر  الدقررة  ررد الكررركة التررد يررتم مررن  يليررا كررراى برررامف السررو ت ويررر المعرردة ليسررت دام 

Madhagy et al., 2021)لبرامف ك دمة الموجودة ىو   ومن أكير اSales Force  الذ  يقدم أنظمة
 Customer Relationshipوىرد ا تصرار لرر  CRMإدارة عيقات العميى والترد ُتعررف باالنجميزيرة برر 

Management (Thakkar & Rajaan, 2020)   
 نماذج انتشار الحوسبة السحابية -4

انتكررار المعمومررات عبررر ت بيررق ىررذه التقنيررة وجميررور  ُيقصررد بنمرراذج انتكررار الحوسرربة السررحابية ىررو مجررال
حيث تنقسم ىذه النماذج إلا أربعة أنواعا تكمل الحوسبة السحابية   المستفيدين منيا وكيفية الوصول إلييا

 Puthal et)ال اصة والحوسبة السحابية الجماعية الحوسبة السحابية العامة والحوسبة السحابية اليجينرة 
al., 2015)وىرد الترد تعتمرد عمرا ، الحوسـبة السـحابية الخاصـة -أ كما ىرو موحرحا   يمرا يمرد9   وذلك

تواجد البنية ايساسرية الم موبرة لت بيرق الحوسربة السرحابية ليرتم اسرت داميا بواسر ة عردد كبيرر ومحردد مرن 
دارة وتكرررييل نظرررام الحوسررربة   ملرررل أقسرررام معينرررة  رررد كرررركة مرررا  المسرررت دمين وتقررروم المؤسسرررة برررامتيك وا 

 الجماعيـة،الحوسـبة السـحابية  -   (Davidovic et al., 2015) السرحابية دا رل و رارج بي،رة العمرل
وىد التد تعتمد عما تواجرد البنيرة ايساسرية الم موبرة لت بيرق الحوسربة السرحابية ليرتم اسرت داميا مرن قبرل 

دارة  وقرد   ،ة ما أو جماعة محددة مرن المسرت دمين يكرون لردييم ميمرة مكرتركة وىردف واحرد يرتم امرتيك وا 
 ,Shirazy & Iqbal)وتكييل التقنية من قبل مؤسسة أو أكلر أو جية أ ر ا دا ل أو  ارج بي،ة العمل 

وىرد الترد تعتمرد عمرا تواجرد البنيرة ايساسرية الم موبرة لت بيرق  الحوسبة السحابية العامة، -ج  (2017
ملررل قيررام بعرر  الكررركات أو المؤسسررات   الحوسرربة السررحابية ليررتم اسررت داميا مررن قبررل جميرر  المسررت دمين

دارة وتكييل ىذه التقنية دا ل بي،ة العمل ال اصة بيرم  Solanke et) الحكومية أو ايكاديمية بامتيك وا 
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al., 2013; Gopalakrishnan & Maheswari, 2019)  وىرد  الحوسـبة السـحابية الهجينـة، -د
ملرررل العامرررة أو ال اصرررة أو   ق الحوسررربة السرررحابيةالترررد تعتمرررد عمرررا تواجرررد أكلرررر مرررن بنيرررة أساسرررية لت بيررر

   (Aryotejo et al., 2018)الجماعية 
 مميزات تطبيق الحوسبة السحابية  -5

تسرررعا المؤسسرررات برررا تيف أنكررر تيا وأحجاميرررا  رررد الوقرررت الرررراىن نحرررو ت بيرررق اسرررت دام تقنيرررة الحوسررربة 
قنيرة لرد  المؤسسرات  حيرث تتميرز بقمرة التكمفرة السحابية  وذلك نظرا  لمدور االيجرابد الرذ  تقروم برو ىرذه الت

ب (Al-Ruithe et al., 2017)والمرونرة والدقرة والكفراىة العاليرة  وكرذلك السررعة والقردرة عمرا االنتكرار 
الحفرراظ عمررا تسررييل  -أ ويمكررن توحرريت ايجابيررات الحوسرربة السررحابية مررن  رريل اسررتعرا  النقررا  التاليررة9

تقميررل التكرراليف  -ب  (Müller et al., 2015)كرربكة االنترنررت وتيسرير عمررل الكرركة أسرررع مررن  ريل
واجنفاق بككل كبير  من  يل االعتماد عما االنترنت دون الحاجة إلا وجود كيان ماد  لحفظ وتسرجيل 
البيانات  وأيحا  دو الحاجرة إلرا  ريرق مرن الفنيرين لصريانة ايجيرزة والبرمجيرات  رد المؤسسرة  إحرا ة  إلرا 

ت بيررق الحوسرربة السررحابية مرر  حجررم وميزانيررة الكررركة التررد تقرروم باسررت داميا  بالتررالد   رران  مناسرربة تكرراليف
الكررركات الصررييرة التررد ت بررق الحوسرربة السررحابية تسررت ي  الررد ول  ررد المنا سررة مرر  الكررركات الكبيرررة دون 

قميدية لحفظ وت رزين الحاجة إلا سيولة مادية باىظة التكاليف لمبنية التحتية التد ت مبيا بي،ات ايعمال الت
البيانرررات  إحرررا ة  إلررررا  ذلرررك   ررران تكمفررررة الحوسررربة السرررحابية تتوقررررف عمرررا معررردل ونسرررربة اجسرررت دام ليررررا 

(Gamaleldin, 2013)  دارة ايقسرام  مرن  ريل الرتحكم المركرز  والرقابرة  رد  -ج تنظيم ميام العمرل وا 
 & .De Filippi, P)كربكة االنترنرت أ  وقرت و رد أ  مكران ل ردمات اينظمرة والبيانرات اعتمرادا  عمرا 

Mccarthy, 2013)  الحفرراظ عمررا البيانررات  وذلررك مررن  رريل القيررام بعمميررة تحميررل وحفررظ البيانررات  -د
ال اصررة بالكررركة  وكررذلك البيانررات المتعمقررة بررالعميىا مررن  رريل القيررام بعمميررة النسرر  االحتيررا د لمممفررات 

تعمقة برالعميى  إحرا ة  إلرا تحرديث بررامف التكرييل  بكركل دا،رم التد تكمل البيانات والمعمومات اليامة الم
تحسررين مسررتو   -ه  (Sangeetha & Syed, 2019)كررد ال تتعررر  البيانررات لمتمررف أو الفقررد 

 -و  (Vasiljeva et al., 2017)ال ردمات مرن  ريل تركيرز الجيرود واسرت دام ن برة مرن الم تصرين 
لمعمومرات وحمايتيرا مرن اال ترراق  ملرل قيرام البنروك الم بقرة ليرذه تو ير أعما مستويات لترممين البيانرات وا

القردرة  -ز  (Albugmi, et al. 2016)التقنية بتو ير اجمكانيات لمككرف عرن عمميرات القرصرنة ومنعيرا 
عمررا االنتكررار والتوسرر   دون الحاجررة إلررا وجررود أجيررزة أو  رروادم جديرردة  إحررا ة  إلررا إمكانيررة اسررت دامات 

تعزيرز أداى  -ح  (Ahmad et al., 2017)سبة السحابية مباكرة  بعد ان يتم التسرجيل بيرا ت بيقات الحو 
المؤسسررة مررن  رريل ايداى السررري  الررذ  تتمترر  بررو تقنيررة الحوسرربة السررحابية  نظرررا  العتمادىررا عمررا  رروادم 

نرة برين   إحا ة  إلرا دورىرا  رد  مرق الكليرر مرن المرو (Gangwar, 2017)ذات أداى عالد وسرعة كبيرة 
 ريرررق العمرررل دا رررل المؤسسرررة  حيرررث أن ت بيرررق الحوسررربة السرررحابية يتررريت الفرصرررة يعحررراى  ريرررق العمرررل 

ع اى الفرصرة لممروظفين لمعمرل عرن بعرد  -Al)الوصول إلا ممفات العمل دا ل بي،ة العمل أو  ارجيا  وا 
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Sabbagh & Al-Alawi, 2021)  اي ررر   تمتر  الكررركات بميرزة تنا سرية عاليررة عمرا الكرركات -ط
المنا سة التد لم تقوم بت بيق الحوسبة السحابية  نظرا  عما جمي  االيجابيات السابق ذكرىا حول الحوسبة 

صديقة لمبي،ة  وذلك ينيرا ال تت مر  اسرتييك الكليرر مرن ال اقرة  -ي  (Xue & Xin, 2016)السحابية 
  ايمرر الرذ  أد  إلرا ظيرور (Badjor, 2016)وال ينتف عنيا م مفات أو انبعاث لميازات الممولة لميواى 

نظرررا  لقمررة تمليرىررا السررمبد عمررا  (Nikoui & Zarrabi, 2017)مصرر مت الحوسرربة الحسررابية ال حررراى 
 البي،ة  

 أمثمة عمى تطبيقات الحوسبة السحابية في بعض القطاعات  -4
مد وت بيقرررات أ رررر  توجرررد العديرررد مرررن ت بيقرررات تقنيرررة الحوسررربة السرررحابية الترررد يرررتم اسرررت داميا بكررركل يرررو 

ملررل   تحتررو  كرربكات التواصررل االجتمرراعد عمررا سرربيل الملررال   تحرررك بعرر  المؤسسررات عمررا ت بيقيررا
 رريس برروك وانسررتجرام وكررذلك ت بيقررات البريررد االليكترونررد والرسررا،ل الصرروتية والمر،يررة ومنصررات التواصررل 

  قنيرررة الحوسررربة السرررحابيةعمرررا عررردد حررر م مرررن بيانرررات المكرررتركين بيرررا والترررد ُت رررزن وتُرررنظم مرررن  ررريل ت
, 2016; Chard et al., 2010)Almudawi(   المحادلرات الترد ترتم مرن  ريل ىرذه  إحرا ة  إلرا

 ,.Alam et al)المنصرات والترد يرتم ت رزين محتواىرا إلكترونيرا مرن  ريل مسراحات الحوسربة السرحابية 
ة التد تتيت لممست دمين  رصرة ُتعتبر منصة التد ق عبر اجنترنت أحد  دمات الحوسبة السحابي .(2016

ومررن   وكررذلك  فرر  أو زيررادة حجررم االسررت دام  الحصررول عمررا  رردمات مررن كرربكة االنترنررت بمقابررل مرراد 
م ت بيررق تقنيررة الحوسرربة ترر  (Singh & Agarwal, 2014)أبرررز ايملمررة عمررا ذلررك منصررة نتفمرريكس 

االت المتنوعرررةب بررردىا  مرررن قيرررام السرررحابية مرررن قبرررل العديرررد مرررن المنكررر ت والمؤسسرررات  رررد العديرررد مرررن المجررر
صررانعد ألعررا  الفيررديو باالسررتعانة ب رردمات تقنيررة الحوسرربة السررحابية  ررد تررو ير تمررك ايلعررا  االليكترونيررة 

وصروال  إلرا المجرال   (Cai et al., 2016عبر كبكة االنترنت لمعديد من اي راد  د جمي  أرجاى العرالم  
يرررة باالعتمرراد عمررا الحوسرربة السرررحابية  ررد حفررظ وتسرررجيل ال بررد الررذ  قامررت  يرررو بعرر  المؤسسررات ال ب

ترم ت بيرق الحوسربة   (Muhammad & Kadher, 2019)وأركرفة بيانرات المرحرا ومواردىرا البكررية 
 عمرا سربيل الملرال أعمرن بنرك البحررين   (Lakshmi & P., 2018)وايعمرال السرحابية  رد ق راع المرال 

ة مررن  رريل  رردمات أمررازون ويرر  سير يسررز  بيرردف مواكبررة الررو ند مررؤ را  عررن ت بيررق الحوسرربة السررحابي
التييير وتحقيق درجة أعما من الكفاىة وتعزيز مستو  رحا العميى وتو ير الوقت والجيد والتكراليف الترد 

  قامرت أيحرا  كرركة االتحراد لمترممين (1228   بنرك البحررين لمتنميرة ت مبيرا ت بيقرات التكنولوجيرة التقميديرة
وقررد سرراىم ذلررك  ررد نجرراح   ويررل بنيتيررا التحتيررة التكنولوجيررة إلررا سررحابة أمررازون ويرر  سررير يزاجماراتيررة بتح

عيوة  عما تو ير أكلر من أرب  ولمانون بالما،رة مرن تكراليف البنيرة   الكركة بتقديم  دمات متميزة لمعميى
حوسرررربة السررررحابية توجررررد أيحررررا  العديررررد مررررن برررررامف ال(  1227  التحتيررررة التكنولوجيررررة التقميديررررة  كريكررررنان

  وتمكرن ملرل ىرذه البررامف المؤسسرات Sales Forceالمت صصة  رد إدارة ايعمرال  والترد منيرا برنرامف 
دارة مواردىررا ومرروارد العمرريى لرردييا  كررد يررتم تقررديم  دمررة ُملمررا ودقيقررة تعتمررد عمررا مواردىررا  مررن ت  رري  وا 
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سرربة السررحابية مررن قبررل المؤسسررات تم أيحررا  ت بيررق تقنيررة الحو   يرر(Kumar et al., 2014)المتررو رة 
وىررد تحقررق العديررد مررن المزايررا لمدارسررين وأعحرراى ىي،ررة   التعميميررة وتحديرردُا  ررد عمميررة التعمرريم اجليكترونررد

وذلرك مرن  ريل تحويرل التعمريم اجلكترونرد التقميرد  إلرا تعمريم   التدريس وجمي  المنتميين لمجرال التردريس
  تسرراىم تمررك (Elmasry & Ibrahim, 2021)يولة الوصررول إلكترونررد يتميررز بالسرررعة والمرونررة وسرر

التقنيررة  ررد تسررييل العمميررة التعميميررة مررن  رريل الرردور الررذ  تقرروم بررو  ررد مسرراعدة ال رري  وأعحرراى ىي،ررة 
التررردريس  رررد اسرررت دام ت بيقرررات المنررراىف والمرررواد التعميميرررة دون الحاجرررة إلرررا القيرررام بتحميميرررا عمرررا أجيرررزة 

مكانية  نكاى بنك لممعموماتالحاس  اللد وا    الحصول عما المادة التعميمية  د أ  وقت و د أ  مكان وا 
  (El-Shawarby, 2016) ايمر الذ  يساىم قد تقميرل الوقرت والجيرد وتكمفرة تحميرل الممفرات التعميميرة

يست دم ال ي  وأعحاى ىي،ة التدريس عمرا مسرتو  العرالم  دمرة ت بيقرات جوجرل الترد   إحا ة  إلا ذلك
وعريوة  عمرا ذلرك يسرتفيد ق راع التعمريم مرن   رتيا كركة جوجل اعتمرادا  عمرا تقنيرة الحوسربة السرحابيةأصد

  وت بيرق اسرتمارات جوجرل ملل ت بيرق مسرتندات جوجرل  ت بيقات أ ر  لجوجل اعتمادا  عما ىذه التقنية
 راع المكتبرات ترم ت بيرق الحوسربة السرحابية  رد ق  (Baht et al., 2018)وت بيرق العررو  التقديميرة 

إحرا ة  إلرا الردور الرذ    أيحا ب نظرا  لدور ىذه التقنية  د تو ير ليث وستون بالما،ة مرن نفقرات المكتبرات
وكررذلك  ررد عمميررة التسررويق   تقرروم بررو  رردماتيا  ررد ت ررزين الممفررات والبحررث  ررد المحتررو  العممررد والفيررارس

(  كرريد الق رراع 1227 أبررو سررعدة وآ رررونب  اجليكترونرد لممكتبررات والتواصررل االجتمرراعد مرر  المسرت دمين
السررياحد  ررد المممكررة العربيررة السررعودية قيررام صررندوق التنميررة السررياحد مررن االنتيرراى مررن ت بيقررات البنيررة 

  وذلك بيدف تعزيز عمل الصندوق نحرو االرتقراى بالق راع السرياحد  Oracleالتحتية السحابية من كركة 
ت وتعزيررز اجنترراج وتنظرريم االتصررال مرر  المسررتلمرين ومراقبررة مررن  رريل تكامررل المعمومررات و فرر  النفقررا

   (Flinders, 2021)ايداى بككل دقيق ومنظم 
 معوقات تطبيق الحوسبة السحابية  -5

 االتصرررال حررررورة منيرررا السرررحابية الحوسررربة ت بيقرررات اسرررت دام مررر  والمعوقرررات الصرررعوبات بعررر  تظيرررر
 وصرررعوبة والممفرررات المعمومرررات سررررية وعررردم الم موبرررة  لميررراما يداى لرررو العاليرررة والسررررعة الررردا،م باجنترنرررت
 ( 1222  سرريد  الت بيقررات بعرر   ررد والتسرريييت ال صررا،ك محدوديررة التمررف  حرراالت  ررد االسررترجاع
 مسررت دمد م رراوف تليرر التررد المكرراكل أحرد والفكريررة الممكيررة حقروق حمايررة ان (1226  الصررقية وتحريف

 م را ر يكركل المسرت دمين من العديد بين الكبكات وموارد ت زينيةال السعة مكاركة وأيحا ال دمات  تمك
 المؤسسرررات تجرررد  قرررد ال دمرررة لمرررورد  التبعيرررة  رررد ايحرررا معوقرررات توجرررد كمرررا السرررحابية  لمحوسررربة أساسرررية
 صرررعوبة وأيحرررا السرررحابة  رررد المعمومرررات تكنولوجيرررا  ريرررق وتكرررييل بياناتيرررا لمصررردر الرررد ول  رررد صرررعوبة
 ويررر   آ ررر مكرران الررا البيانررات نقررل  ررد صررعوبة لوجررود وذلررك السررحابة  دمررةل آ ررر مررورد الررا االنتقررال
 وتعمرررل المعوقرررات  ىرررذه مرررن الرررر م عمرررا العرررالم حرررول منتكررررة و ررردماتيا السرررحابية الحوسررربة أن الباحلررران
  الصعوبات تمك لتجاوز و دماتيا إمكانياتيا ت وير عما السحابية لم دمة المزودة الكركات
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 لفنادقت السياحة واآجيا في منشتطبيقات التكنولو  -6
 السياحة ق اع تعزيز  د تساىم التد اليامة ايمور من الحديلة التكنولوجيا الت بيقات است دام ُيعد

 لمواكبة اليزمة المت مبات وأحد التنمية عناصر من ىاما   عنصرا   التكنولوجيا باعتبار وذلك والفنادق 
 ق اع  د إيجابد بدور التكنولوجية الت بيقات ساىمت. (Afsahhosseini, 2020)العصر متييرات
 وسيولة اجنفاق معدالت وت في  العمل كفاىة تعزيز  د الدور ذلك يتملل حيث والحيا ة  السياحة
 ال دمات وتيسير ت وير إلا إحا ة  العالمية المنا سة  د والد ول السياحية وال دمات لممنتجات التسويق

 الق اع ىذا من ايرباح زيادة  د يساىم الذ  ايمر  الوقت عنصر تقميل ل ي من لمسا،حين تقدم التد
et al., 2018)  (Liberato  أنظمة است دام  د والفنادق السياحة ق اع  د التكنولوجيا ت بيق يتملل 

 ظيور وكذلك  الفندقد لمحجز وكذلك السفر ووكاالت ال يران لكركات اجليكترونية الحجز وبرامف
 تتيت والتد والسفر السياحة  د المت صصة اجليكتروند الحجز ومواق  ومنصات جليكترونيةا السياحة
) ,Leung & Law وقت أ  و د مكان أ  من الفندقد أو السياحد الحجز بعممية القيام  رصة لمعميى

2015; Momani, 2012)    است دام عما دليي   اجليكترونية ال يران تذاكر لظيور كان ،أيحا 
 والكتالوجات والكتيبات اجليكترونية المواق  است دام إلا إحا ة ،والسفر السياحة ق اع  د تكنولوجياال

 وال دمات لممنتجات والفندقا السياحد التسويق عممية  د االجتماعد التواصل مواق  وكذلك اجليكترونية
 ُيعتبر  )Rupp, & Smith 2006; al., et SariFlorentina, 2022; -Raluca 2004 (السياحية
نظام المعمومات الجيرا ية عبر كبكات اجنترنت  د المجال السياحد واحدا  من أىم ت بيقات  ت بيق

حيث يقوم ىذا النظام بتقديم  را،  لألماكن والمقاصد السياحية   التكنولوجيا الحديلة  د الق اع السياحد
المعمومات والبيانات عنيا وتقديميا لجمي  الم تمفة عن أ  حول العالم  إحا ة   إلا تقديم وتحميل 

  أد  الت ور التكنولوجد الكبير الذ  كيده العالم إلا ظيور  (Wei, 2012)العميى حول العالم
 منيا ظيور ت بيقات الذكاى االص ناعد والواق  اال تراحدمتييرات وت بيقات تكنولوجية جديدة  والتد 

والحوسبة  (Mohamed & Soliman, 2020; Suyunchaliyeva et al., 2020)والواق  المعزز 
 عما سبيل الملال كيد الق اع السياحد  د    د است داميا والفنادقالسحابية التد بدا  ق اع السياحة 

المممكة العربية السعودية قيام صندوق التنمية السياحد من االنتياى من ت بيقات البنية التحتية السحابية 
بيدف تعزيز عمل الصندوق نحو االرتقاى بالق اع السياحد  من  يل تكامل    وذلكOracleمن كركة 

المعمومات و ف  النفقات وتعزيز اجنتاج وتنظيم االتصال م  المستلمرين ومراقبة ايداى بككل دقيق 
  ومؤ را ظيور الم اب  السحابية والتد تعتمد بككل أساسد عما ال م  (Flinders, 2021)ومنظم 

م عام عبر االنترنت وىد م اب  بقوا،م  عام محددة ايصناف وعالية الجودة وبمسعار مناسبة والتوصيل ل
  ((Sarangdhar et al., 2021ومصاريف تكييل من فحة 
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 منهجية البحث
اعتمد ىذا البحث عما المنيف الوصفد التحميمد المتملل  د الدراسات النظرية المتعمقة بموحروع الدراسرة  

تبيانا ُوجيرررت ايولرررا لمررردير  يحرررا  عمرررا البيانرررات ايوليرررة مرررن  ررريل توزيررر  اسرررتمارتد اسررراعتمرررد البحرررث أ
( كركة بواق  استمارة واحدة لكل كركة من 122وكانت عينة البحث  كركات السياحة  ،ة أ بمدينة القاىرة 

ر والسرياحة   الموق  اجليكتروند لير ة كركات وكاالت السفكركة ( 522والبالغ عددىا  اجمالا المجتم  
استمارة  24استمارة   272 ندق بواق   21لعينة مكونة من   بينما ُوجيت اللانية %6 22بنسبة  (1211

(  نرردقا  مررن الفنررادق  ،ررة ال مررس نجرروم بررنفس المدينررة  الموقرر  28لعرردد  لكررل  نرردق( مررن اجمررالا المجتمرر  
إجمررالد عرردد االسررتمارات الصررالحة كرران و   %1 52بنسرربة  (1211اجليكترونررد لير ررة المنكرر ت الفندقيررة  

( اسررررتمارة 252 و % 4 75بنسرررربة ( اسررررتمارة بالنسرررربة لكررررركات السررررياحة 262لمتحميررررل اجحصررررا،د ىررررو  
( عبررارة ىررد ت إلررا جمرر  المعمومررات والبيانررات 14  تكررون االسررتبيان مررن  %4 82بنسرربة  بالنسرربة لمفنررادق

ترررم تصرررميم االسرررتبيان و قرررا  لمقيررراس ليكررررت عرررن مرررد  ت بيرررق الحوسررربة السرررحابية  رررد تمرررك المنكررر ت  وقرررد 
 (  كالتالد49-2ال ماسد  حيث يتراوح مد  االستجابة من  

 غير موافق بشدة غير موافق موافق إلى حٍد ما موافق موافق بشدة بدائل اإلجابة
 2 1 2 3 4 الدرجة

 تم حسا  إجابات العبارات و قا  لممعادلة التالية9
 2العيمة الدنيا/-صو مد  الت بيق = العيمة الق

 2/2-4مد  الت بيق = 
 و قا  لما سبق  يكون القرار لألىمية كما يمد9

  22 1إلا أقل من   2ايىمية المن فحة من   -
  55 2إلا أقل من  23 1ايىمية المتوس ة من  -
   4إلا 56 2ايىمية المرتقعة من  -

(  وقرد 14ا النسر ة  SPSSاالجتماعيرة  تم تحميل اججابات من  ريل برنرامف الحزمرة اجحصرا،ية لمعمروم
 ساىمت البيانات التد تم الحصول عمييا  د توحيت بع  الحقا،ق اليامة عن موحوع البحث  

 النتائأ والمناقشة:
 تحميل استبيان شركات السياحةأو : 

 قياس الثبات بواسطة معامل الفا كرونباخ 
( أن 2  الترالد رقرم جردولالألفرا كرونبراخ   يوحرت تم قياس اللبات الستبيان ىذا البحث مرن  ريل معامرل 

ولممحرررور اي يرررر  865 2ولممحرررور اللررراند ىرررد  821 2 لممحرررور ايول ىررردقيمرررة معامرررل ألفرررا كرونبررراخ 
وىرذا مرا ُيلبرت لبرات االسرتبيان المسرت دم  رد   (Pallant, 2016) 62 2مرن  وىرد قيمرة أكبرر  837 2

 ىذا البحث  
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 معامل الفا كرونباخ قياس الثبات بواسطة( 1جدول )
 قيمة معامل الفا كرونباخ عدد العبارات المحور

البرامف والت بيقات المست دمة  د منكمتك السياحية ودرجة 
 االعتماد عمييا 

14 2 821 

 865 2 26 ت بيق الحوسبة السحابية بمنكمتك السياحية
 837 2 21 معوقات وتحديات ت بيق الحوسبة السحابية  د منكمتك السياحية

 المحور األول: البيانات األساسية
 أو : العمر 

 العمر( 2جدول )
 المتوس   النسبة % التكرار العنصر

 26 1 5 2 2 عام 14اقل من 
 2 56 225 عام 24عام إلا اقل من  14من 
 1 16 36 عام 34عام إلا اقل من  24من 
 1 4 8 عام  مكلر 34

 222 262 اججمالد
ىرد  من عينة كركة السياحة  ،ة أ  ( أن النسبة ايعما لعمر لممبحولين1  السابق رقم لجدو اليتحت من 

عام إلرا أقرل مرن  24%  يمييا الف،ة العمرية من "2 56وذلك بنسبة   عام" 24عام إلا أقل من  14من "
مريرة مرن %  وصروال  إلرا الف،رة الع5 2بنسربة  14%  يمييا الف،ة العمرية ايقل من 1 16عام" بنسبة  34
 %  1 4عام  مكلر والتد تملل اقل نسبة لعمر المبحولين بنسبة   34

 ثانيًا: عدد سنوات الخبرة
 عدد سنوات الخبرة( 3جدول )

 المتوس  النسبة % التكرار العنصر
 77 1 4 2 5 أعوام 2اقل من 

 3 14 33 أعوام 4أعوام إلا اقل من  2من 
 8 42 77 أعوام 22أعوام إلا اقل من  4من 
 1 12 24 أعوام  مكلر 22

 222 262 اججمالد
عينرة كرركة السرياحة  ،رة ( السابق أن النسبة ايعما لسنوات ال برة لد  2  السابق رقم جدولاليتحت من 

أعروام إلرا أقرل  2%  يمييا  ترة "من8 42أعوام" بنسبة  22أعوام إلا أقل من  4ىد  د الفترة من "من  أ
 2%  وصروال  إلرا  تررة "أقرل مرن 1 12بنسربة  "أعروام  رمكلر 22"%  يمييا  تررة 3 14أعوام" بنسبة  4من 

 %  4 2أعوام" بنسبة 
 ثالثا: الوظيفة 
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 الوظيفة ( 4جدول )

 المتوس  النسبة % التكرار العنصر 
 22 2 4 27 21 موظف
 7 12 25 مكرف

 1 12 24 ر،يس قسم
 2 22 12 نا،  مدير عام

 1 16 36 مدير عام
 222 262 اججمالد 

كرركة السرياحة ( أن وظيفرة "مردير عرام" كركمت النسربة ايكبرر مرن عينرة 3  السرابق رقرم جدولاليتحت من 
%  لم 1 12%  يمييا وظيفة "ر،يس قسم" بنسبة 7 12%  يمييا وظيفة "مكرف" بنسبة 1 16بنسبة   ،ة أ

 %  2 22ة ايقل بنسبة %  وككمت وظيفة "نا،  مدير عام" النسب4 27"موظف" بنسبة 
 المحور الثاني: بيانات الحوسبة السحابية

 أو : مفهوم الحوسبة السحابية
 في شركة السياحةمفهوم الحوسبة السحابية ( 5جدول )

 المتوس  النسبة % التكرار العنصر
 15 2 1 68 226 ت زين البيانات عما  ادم كبير 

 5 24 16 مواق  التواصل االجتماعد 
 1 4 8 در االلكترونية المتاحة عما االنترنت المصا

 2 2 أ ر   يرجا التحديد(              
 222 262 اججمالد 

(  يتحررت أن مفيرروم الحوسرربة السررحابية لررد  النسرربة ايكبررر مررن عينررة 4و قررا  لنتررا،ف الجرردول السررابق رقررم  
%  يمييرا "مواقر  التواصرل 1 68بنسربة كركة السياحة  ،رة أ ىرد "ت رزين البيانرات عمرا  رادم كبيرر" وذلرك 

%  وكررركمت "المصرررادر االلكترونيرررة المتاحرررة عمرررا اجنترنرررت" النسررربة ايقرررل عرررن 5 24االجتمررراعد" بنسررربة 
%  يككل المتوس  الحسابد العام ججابات ىذا الجزى 1 4مفيوم الحوسبة السحابية لد  المبحولين بنسبة 

لررا عرردم معر ررة المبحررولين مررن عينررة كررركات السررياحة  ،ررة   وىررو مررا ُيكررير إ15 2أىميررة من فحررة بنسرربة 
التد أوححت انو و  )(Wermke et al., 2020أبالمعنا الدقيق لمحوسبة السحابية  يتفق ذلك م  دراسة 

ىناك سوى  يم لد  البع  عن المعنا الدقيق لمص مت الحوسبة السرحابية  بسرب  كونيرا مصر مت جديرد 
 وتقنية حديلة نسبيا   

 وع السحابة المستخدمة في شركة السياحةنثانيا: 

  شركة السياحةنوع السحابة المستخدمة في ( 6جدول )
 المتوس  النسبة % التكرار العنصر
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 22 1 3 36 71 سحابة  اصة  البنية التحتية ليذه السحابة تابعة جحد  المؤسسات( 
 4 6 22 ( سحابة عامة  البنية التحتية ليذه السحابة متاحة ليست دام العام

سررحابة مجتمرر   البنيررة التحتيررة ليررذه السررحابة تسررت دم لمجتمرر  مررن المسررتفيدين ليررم 
 نفس االىتمامات( 

25 12 7 

 5 24 16 سحابة ىجين  البنية التحتية ليذه السحابة مركبة بين النين أو أكلر من السح ( 
 6 7 24 أ ر   يرجا التحديد(              

 222 262 اججمالد 
(  يتحرت أن "السرحابة ال اصرة" ىرد صرورة الحوسربة السرحابية ايكلرر اسرت داما   رد 5و قا  لنترا،ف جردول  

%  حيث تتملل  د قيام الكركات وأقساميا  د حفظ بع  بيانات 3 36بنسبة  عينة كركة السياحة  ،ة أ
وقرد قامرت كرركات السرياحة  العميى عما ممفات إليكترونية ليتم المجروى إلييرا مرن أ  مكران و رد أ  وقرت 

االعتماد عما العمل عن بعد  ارج مكان العمل  تتفق ىذه النتيجة م   حيث تمبذلك ألناى جا،حة كورونا  
والترد أوحرحت دور السرحابة ال اصرة لكرركات السرياحة المتوسر ة  (Mohamed, 2014)نتيجرة دراسرة 

ما قدرتيا عما حفظ ممفرات العمريى وايسرواق والكبيرة  د سيولة رب  العمل بين جمي  أقساميا  إحا ة  ع
%  لررم "السررحابة 7 12السررياحية عمررا مررا يسررما بممررف الكررركة  جرراى بعررد ذلررك "سررحابة المجتمرر " بنسرربة 

%  كررركمت بعررر  الصرررور اي رررر  لمحوسررربة السرررحابية  رررد كرررركات السرررياحة نسررربة 5 24اليجرررين" بنسررربة 
بعررر  المعمومرررات عرررن العمررريى والكرررركة  لرررم  %  والترررد تملمرررت  رررد اسرررت دام ممفرررات جوجرررل لت رررزين6 7

جرراىت "السررحابة العامررة"  ررد النيايررة كمقررل صررورة مررن صررور اسررت دام الحوسرربة السررحابية  ررد ىررذه العينررة  
  وىرو مرا 22 1المتوس  الحسابد العام ججابات ىرذا الجرزى أىميرة من فحرة بنسربة  يككل%  4 6بنسبة 

 بية  د عينة كركات السياحة  ،ة أ ُيكير إلا وجود ت بيق  عمد لمحوسبة السحا
 ثالثا: نوع خدمة الحوسبة المستخدمة في شركة السياحة

  في شركة السياحةنوع خدمة الحوسبة السحابية المستخدمة ( 7جدول )
 المتوس  النسبة % التكرار العنصر

 51 2 59.5 103  تكمل  دمات ملل قواعد البيانات(  SaaSالبرمجيات ك دمة 
 تكمل ال دمات المقدمة لمم ورين والفنيين مرن اجرل بنراى  PaaSدمة المنصة ك 

 وتكييل الت بيقات المدعمة عما الوي  دون الحاجة الا تحميل البرمجيات( 
33 19.1 

 تتررررريت الوصرررررول عبرررررر االنترنرررررت الرررررا البرمجيرررررات  IaaSالبنيرررررة التحتيرررررة ك دمرررررة 
 دمة( والت بيقات التد تم استحا تيا ونكرىا من قبل مزود ال 

37 21.4 

 100.0 173 اججمالد 
 ( السابق أن نوع  دمة الحوسبة السحابية ايكلر است داما  د عينة كرركات السرياحة6يتحت من جدول  

الترد  (Mohamed, 2014)%  وىرذا مرا يؤكرد نتيجرة دراسرة 4 48ىد "البرمجيرات ك دمرة" بنسربة   ،ة أ
سربة السرحابية لحفرظ كا رة البيانرات والمعمومرات المتعمقرة تواجرد ىرذا النروع مرن  ردمات الحو  أوححت أىمية

%  لرررم المنصرررة ك دمرررة بنسررربة 3 12بالكرررركة  جررراى بعرررد ذلرررك اسرررت دام "البنيرررة التحتيرررة ك دمرررة" بنسررربة 
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  وىو ما يؤكرد 51 2المتوس  الحسابد العام ججابات ىذا الجزى أىمية من فحة بنسبة  ليككل  2% 28
 حة  ،ة أ الت بيق الفعمد لمحوسبة السحابية عما ا تقار عينة كركات السيا

 ودرجة االعتماد عليها البرامج والتطبيقات للحوسبة السحابية في شركات السياحةرابعا:  
 ودرجة االعتماد عليها ( البرامج والتطبيقات للحوسبة السحابية في شركة السياحة8جدول )

 
 م

 
 الت بيق /البرنامف 

  درجة االعتماد
 ال يست دم حعيف وس  و ق المتوس 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 التواصل مواق  2

  اججتماعد
134 77.5 39 22.5 2 2 2 2 2 12 

  ملل برامف الكتابة 1
مايكروسو ت ورد 

مستندات جوجل  –
 ورد اونيين –

130 75.1 43 24.9     2 14 

  برامف الت زين 2
 –دروبوكس ملل 

 –ايف جوجل در 
 امازون درايف

67 38.7 77 44.5 22 12.7 7 4.0 2 71 

برامف معالجة  3
  ملل الجداول

نماذج  –االكسيل 
 جوجل

62 35.8 98 56.6 7 4.0 6 3.5 2 64 

برامف معالجة  4
الصور 

 والفيديوىات
  ملل والعرو 
بوربوينت  –بريز  

 –كرا،ت جوجل  –
 –الفوتوكو  

 سنابسيد

38 22.0 67 38.7 60 34.7 8 4.6 1 11 

برامف إدارة  5
العيقات 
 بالعميى 

67 38.7 85 49.1 20 11.6 1 .6 2 63 

برامف قياس  6
جودة مستو  

  ال دمات

69 39.9 73 42.2 27 15.6 4 2.3 2 72 
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 56 1 26.0 45 34.1 59 20.8 36 19.1 33 برامف تكات بوت  7
برامف المكتريات  8

 وتتب  الم زون
لمت مبات كركة 

 لسياحةا

55 31.8 28 16.2 33 19.1 57 32.9 1 42 

برامف وجود برامف  22
إليكترونية 
لمصرو ات 

  العاممين بالكركة

37 21.4 5 2.9 37 21.4 94 54.3 2 28 

برامف حجز  22
 دمات التر يو 

 بالفندق 

57 32.9 42 24.3 22 12.7 52 30.1 1 32 

برامف حجز  21
واصدار تذاكر 
ال يران بكركة 

 ياحةالس

109 63.0 59 34.1 5 2.9 2 2 2 32 

برامف محاسبة  22
 العميى 

64 37.0 74 42.8 18 10.4 17 9.8 2 82 

برامف التسويق  23
 اجلكتروند 

76 43.9 82 47.4 10 5.8 5 2.9 2 57 

برامف البي   24
 اجلكتروند 

78 45.1 81 46.8 2 1.2 12 6.9 2 62 

برامف  دمات  25
الزيارات 
ىدات والمكا

 اال تراحية 

70 40.5 70 40.5 1 .6 32 18.5 2 86 

برامف  دمات  26
حجز وسا،ل 
 االنتقال الدا مد 

97 56.1 47 27.2 29 16.8 2 2 2 52 

برامف تو ير  27
 ال اقة 

33 19.1 55 31.8 25 14.5 60 34.7 1 54 

برامف النس   28
االحتيا د 
 لمبيانات 

72 41.6 63 36.4 36 20.8 2 1.2 2 71 
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برامف تحميل  12
 البيانات الح مة 

61 35.3 71 41.0 17 9.8 24 13.9 1 21 

برامف إدارة الموارد  12
 البكرية 

67 38.7 71 41.0 12 6.9 23 13.3 2 84 

برامف العميل  11
 ال فد 

50 28.9 38 22.0 17 9.8 68 39.3 1 52 

 27 1 30.7 53 8.1 14 30.6 53 30.6 53 برامف التقويم  12
برامف حجز  13

رحيت الحف 
والعمرة بكركة 

 السياحة

113 65.3 51 29.5 9 5.2 2 2 2 32 

برامف حجز  14
 الرحيت السياحية

119 68.8 54 31.2 2 2 2 2 2 22 

 84 2 المتوس  العام
أ  البرامف والت بيقات لمحوسبة السحابية  د كركات السياحة  ،ة   ان وجود (7لنتا،ف الجدول رقم  و قا  

  سجمت 84 2جزى من فحة  حيث بمغ المتوس  الحسابد العام لعبارات ىذا ال أىمية  درجةككمت 
إليكترونية لمصرو ات العاممين وجود برامف  متوس ة عما النحو التالد9 أىمية قيمةالعبارات التالية 

رامف تو ير جود ب  و 56 1برامف تكات بوت  بمتوس  حسابد   و وجود 28 2  بمتوس  حسابد بالكركة
وجود برامف   و 52 1وجود برامف العميل ال فد  بمتوس  حسابد   و 54 1ال اقة  بمتوس  حسابد 
وجود برامف حجز  دمات   و 42 1  بمتوس  حسابد لمت مبات كركة السياحة المكتريات وتتب  الم زون

وجود برامف   و 27 1 دوجود برامف التقويم  بمتوس  حساب  و 32 1التر يو بالفندق  بمتوس  حسابد 
سجمت العبارات التالية درجة أىمية   11 1معالجة الصور والفيديوىات والعرو   بمتوس  حسابد 

وجود برامف   و 21 1وجود برامف تحميل البيانات الح مة  بمتوس  حسابد  من فحة  وذلك كما يمد9
ف إدارة الموارد البكرية  وجود برام  و 86 2 دمات الزيارات والمكاىدات اال تراحية  بمتوس  حسابد 

برامف النس  وجود   و 82 2وجود برامف محسابة العميى  بمتوس  حسابد   و 84 2بمتوس  حسابد 
  71 2بمتوس  حسابد   وجود برامف الت زين لمبيانات  و 71 2االحتيا د لمبيانات  بمتوس  حسابد 

وجود برامف برامف معالجة الجداول    و 72 2سابد ح  بمتوس  جودة ال دماتوجود برامف قياس مستو  و 
  ووجود برامف البي  63 2وجود برامف إدارة العيقات بالعميى  بمتوس  حسابد   و 64 2بمتوس  سابد 

وجود   و 57 2وجود برامف التسويق اجلكتروند  بمتوس  حسابد   و 62 2اجلكتروند  بمتوس  حسابد 
حجز رحيت الحف  وجود برامف  و 52 2وس  حسابد برامف  دمات حجز وسا،ل االنتقال الدا مد  بمت

برامف حجز واصدار تذاكر ال يران بكركة   و وجود 32 2والعمرة بكركة السياحة  بمتوس  حسابد 
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  و 22 2برامف حجز الرحيت السياحية  بمتوس  حسابد وجود   و 32 2السياحة  بمتوس  حسابد 
   12 2برامف التواصل االجتماعد  بمتوس  حسابد  وجود  و 14 2وجود برامف الكتابة  بمتوس  حسابد 

 
 بشركات السياحة السحابية إيجابيات تطبيق الحوسبة: خامسا

 السياحة ةتطبيق الحوسبة السحابية بشركإيجابيات ( 9جدول )
  م

 العبارة
  نسبة درجة الموا قة %

 المتوس 
 

االنحراف 
 المعيار 

 
عدم  الترتي 

 الموا قة 
 بكدة

عدم 
  قةالموا

موا قة  موا قة محايد
 بكدة

د ال ت بيقات الحوسبة إتم  2
 السحابية  د منكمتك 

2 8 7 28 2 21 8 26 8 2 48 2 784 25 

است دام ت بيقات يقمل  1
الحوسبة السحابية من 

 اي  اى 

2 6 4 31 1 27 6 22 5 2 43 2 685 26 

 د  إيجابد ا تيف يوجد 2
سرعة العمل ومعدالت 

قبل وبعد ت بيقات  االنتاجية
 الحوسبة السحابية 

2 2 6 27 1 31 7 26 2 2 65 2 643 22 

است دام ت بيقات يتيت  3
الحوسبة السحابية الوصول 
السيل لممعمومات 

 والمكاركة م  اال رين 

2 2 24 7 32 3 12 7 2 74 2 632 3 

ت بيقات الحوسبة السحابية  4
 صديقة لمبي،ة 

2 2 21 3 28 2 17 2 2 85 2 672 2 

است دام ت بيقات يحسن  5
الحوسبة السحابية من أداى 

 ال دمات بالمنكمة 

2 2 24 2 33 4 12 1 2 74 2 621 3 

توجد استمرارية لمعمل من  6
 يل ت بيقات الحوسبة 

 السحابية 

5 8 2 16 1 36 3 27 4 2 62 2 222 22 

تو ر ت بيقات الحوسبة  7
السحابية سعة ت زينية 

 محددة   ا تراحية  ير

2 2 5 22 2 42 3 26 8 2 76 2 588 2 

 6 826 2 71 2 3 14 2 28 1 16 2 7 2الحوسبة السحابية ت ف   8
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من تكمفة الصيانة وكراى 
 البرمجيات 

است دام ت بيقات يبس   22
الحوسبة السحابية من 
اججراىات والعمميات 

 اجدارية 

2 6 4 15 2 32 2 14 3 2 73 2 781 5 

ت دام ت بيقات اسيعزز  22
الحوسبة السحابية من 
 الكفا ية والعمل الجماعد 

2 6 4 22 7 32 3 26 2 2 62 2 731 22 

الحوسبة السحابية تنمد  21
الميارات التكنولوجية 
وميارات التفكير اجبداعد 
وحل المككيت لد  

 العاممين 

2 6 4 22 1 35 1 24 2 2 58 2 727 23 

تتيت الحوسبة السحابية  22
ونة  د التييير حس  مر 

ايىداف واالعمال 
 الم موبة 

5 8 2 5 14 3 43 8 21 2 2 54 2 842 24 

تحمن الحوسبة السحابية  23
تكفير بع  المعمومات 
وتحديد المتاح 

 والصيحيات 

2 5 8 18 4 38 6 22 8 2 62 2 681 22 

تساعد الحوسبة السحابية  24
 د أ  وقت  لمعمل الد ول

 جياز ومن أ  مكان وأ  

2 6 4 13 8 34 6 11 2 2 71 2 752 6 

تساعد الحوسبة السحابية  25
عما  ف  الحي  الفند 
عما ايجيزة الموجودة 

 بالمنكمة 

2 5 8 15 5 37 5 26 8 2 66 2 711 8 

تساعد الحوسبة السحابية    26
عما الحفاظ عما قواعد 
البيانات  د حال أ  كوارث 

  بيعية أو حرا،ق 

2 2 5 21 3 32 3 12 6 2 82 2 652 1 

 22 2 المتوس  العام
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ت بيقات الحوسبة السحابية  د إيجابيات حول  عينة الدراسة( أن أراى 8توحت النتا،ف بالجدول رقم  
متوس ة  حيث بمغ المتوس  الحسابد العام لعبارات  بقيمة أىميةكركات السياحة  ،ة أ تتجو نحو الموا قة 

ت بيقات الحوسبة السحابية صديقة رات التالية أىمية مرتفعة كما يمد9"  سجمت العبا22 2ىذا الجزى 
تساعد الحوسبة السحابية عما الحفاظ عما قواعد البيانات  د حال أ    و"85 2" بمتوس  حسابد لمبي،ة

تو ر ت بيقات الحوسبة السحابية سعة ت زينية   و"82 2" بمتوس  حسابد كوارث  بيعية أو حرا،ق
است دام ت بيقات الحوسبة السحابية الوصول   و"يتيت 76 2"  بمتوس  حسابد محددةا تراحية  ير 

است دام ت بيقات الحوسبة   و"يحسن 74 2"  بمتوس  حسابد السيل لممعمومات والمكاركة م  اال رين
است دام ت بيقات الحوسبة   و"يبس  74 2" بمتوس  حسابد السحابية من أداى ال دمات بالمنكمة

الحوسبة السحابية من   و"ت ف  73 2"  بمتوس  حسابد من اججراىات والعمميات اجدارية السحابية
 Widyastuti)  ويتفق ذلك م  ما توصل إليو 71 2"  بمتوس  حسابد تكمفة الصيانة وكراى البرمجيات

& Irwansyah, 2018) "د أ  وقت ومن أ  مكان وأ   لمعمل تساعد الحوسبة السحابية الد ولو 
تساعد الحوسبة السحابية عما  ف  الحي  الفند عما ايجيزة   و"71 2"  بمتوس  حسابد زجيا

 د سرعة العمل ومعدالت االنتاجية  إيجابد ا تيف   و"يوجد66 2"  بمتوس  حسابد الموجودة بالمنكمة
ل توجد استمرارية لمعمل من  ي  و"65 2"  بمتوس  حسابد قبل وبعد ت بيقات الحوسبة السحابية

است دام ت بيقات الحوسبة السحابية من   و"يعزز 62 2"  بمتوس  حسابد ت بيقات الحوسبة السحابية
تحمن الحوسبة السحابية تكفير بع  المعمومات   و"62 2"  بمتوس  حسابد الكفا ية والعمل الجماعد

لميارات الحوسبة السحابية ا  و"تنمد 62 2"  بمتو  حسابد بنسبة وتحديد المتاح والصيحيات
  إحا ة  58 2"  بمتوس  حسابد التكنولوجية وميارات التفكير اجبداعد وحل المككيت لد  العاممين

" تتيت الحوسبة السحابية مرونة  د التييير حس  ايىداف واالعمال الم موبةإلا ذلك  سجمت عبارات "
بيقات الحوسبة السحابية من است دام ت "  و"يقمل تم اد ال ت بيقات الحوسبة السحابية  د منكمتكو"

 عما التوالد   43 2  و48 2  54 2"  أىمية متوس ة بمتوس ات حسابية بقيم اي  اى
 سادسا: معوقات وتحديات تطبيق الحوسبة السحابية في منشأتك السياحية

 ( معوقات وتحديات تطبيق الحوسبة السحابية10جدول )
  م

 العبارة
  نسبة درجة الموا قة %

 المتوس 
 

االنحراف 
 المعيار 

 
عدم  الترتي 

 الموا قة 
 بكدة

عدم 
 الموا قة

موا قة  موا قة محايد
 بكدة

النظام اجدار  يحد  2
البيروقرا د من عممية 
التحول نحو است دام 

 .الحوسبة السحابية

2 4 7 16 1 31 7 13 2 2 75 2 743 4 
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الحاجة المستمرة الا  1
تحديلات البرامف والت بيقات 

 .ظم التكييلون

2 2 26 2 38 2 22 8 2 66 2 566 8 

القمق النفسد لد  الموظفين  2
من  قدان وظا،فيم وعدم 

 .االعتماد عمييم

2 2 6 22 2 35 7 12 3 2 77 2 646 3 

قمة الموارد المالية  3
الم صصة بالمنكاة لمبنية 

 .التحتية لمحوسبة السحابية

2 5 8 18 4 45 2 6 4 2 53 2 611 22 

جادة العاممين إدم ع 4
لميارات التكنولوجيا 
الست دام ت بيقات الحوسبة 

 .السحابية

2 4 1 23 2 46 1 2 4 2 48 2 535 21 

قمة البرامف التدريبية اليزمة  5
لتمىيل وتدري  العاممين 

 .بالمنكمة

2 5 6 4 12 7 45 5 23 4 2 66 2 722 8 

حعف جودة  دمات  6
  االنترنت والبنية التحتية

2 2 21 8 22 5 25 3 3 22 2 724 2 

قمة الدعم والوعد من قبل  7
اجدارة العميا بمىمية 
 .است دام الحوسبة السحابية

2 5 3 12 3 32 3 17 8 2 84 2 762 1 

ال وف من عدم القدرة عما  8
حماية قواعد البيانات من 

  .اال تراق والت ري 

2 2 16 6 42 8 12 3 2 83 2 622 2 

تيك مقدمد القمق من ام 22
الحوسبة السحابية السي رة 

  .الكاممة عما المنصات

2 5 3 11 4 46 1 22 8 2 68 2 648 7 

سياسة النكر صعوبة  22
وحقوق الممكية الفكرية 
ال اصة بالحوسبة 

 .السحابية

2 1 8 23 2 28 2 12 6 2 72 2 787 6 

القوانين والتكريعات المبيمة  21
قد تكون عا،ق امام 

 .حوسبة السحابيةاست دام ال

2 7 2 12 2 36 3 12 3 2 71 2 752 5 
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 71 2 المتوس  العام
الحوسرربة  وجررود معوقررات وتحررديات لت بيررق( أن أراى عينررة الدراسررة حررول 22توحررت النتررا،ف بالجرردول رقررم  

  حيرث بمرغ المتوسر  الحسرابد العرام مرتفعرةالسحابية  د كركات السياحة  ،رة أ تتجرو نحرو الموا قرة بدرجرة 
حررعف جررودة  رردمات االنترنررت وا ررق المبحلررون بكرردة عمررا العبررارات التاليررة9 "  71 2عبررارات ىررذا الجررزى ل

قمررة الرردعم والرروعد مررن قبررل اجدارة العميررا بمىميررة   و"22 3  بمتوسرر  حسررابد "والبنيررة التحتيررة  ررد المنكررمة
حماية قواعد البيانات  ال وف من عدم القدرة عما  و"84 2  بمتوس  حسابد "است دام الحوسبة السحابية
 ,.Zhang et al)ويتفرق ذلرك مرر  مرا أكرار إليرو    83 2  بمتوسر  حسرابد "مرن اال ترراق والت رير 

  بمتوسررر  حسرررابد "القمرررق النفسرررد لرررد  المررروظفين مرررن  قررردان وظرررا،فيم وعررردم االعتمررراد عمرررييمو"  (2019
  بمتوسر  "دام الحوسربة السرحابدالنظرام اجدار  البيروقرا رد مرن عمميرة التحرول نحرو اسرت   و"يحد 77 2

  بمتوسر  "القوانين والتكريعات المبيمة قد تكرون عرا،ق امرام اسرت دام الحوسربة السرحابية  و"75 2حسابد 
  بمتوسرر  "صررعوبة سياسررة النكررر وحقرروق الممكيررة الفكريررة ال اصررة بالحوسرربة السررحابية  و"71 2حسررابد 
  بمتوسر  "القمق مرن امرتيك مقردمد الحوسربة السرحابية السري رة الكاممرة عمرا المنصرات  و"72 2حسابد 
  بمتوسرر  حسرررابد "الحاجررة المسرررتمرة إلررا تحررديلات البررررامف والت بيقررات ونظررم التكرررييل  و"68 2حسررابد 
  66 2  بمتوس  حسابد "القمق النفسد لد  الموظفين من  قدان وظا،فيم وعدم االعتماد عمييم  و"66 2

قمة الموارد المالية الم صصرة بالمنكراة لمبنيرة التحتيرة لمحوسربة السرحابية" إحا ة  إلا ذلك  ملمت عباراتد "
أىميرررة متوسررر ة  "و"عررردم إجرررادة العررراممين لميرررارات التكنولوجيرررا السرررت دام ت بيقرررات الحوسررربة السرررحابية

 عما التوالد  84 2و 3.64 بمتوس ات حسابية بقيم
 الفنادقتحميل استبيان ثانيا: 

 قياس الثبات بواسطة معامل الفا كرونباخ 
( أن 22تم قياس اللبات الستبيان ىذا البحث من  يل معامل ألفا كرونباخ   يوحت الجدول الترالد رقرم  

  ولممحررور اي يررر 788 2ولممحررور اللرراند ىررد   823 2لممحررور ايول ىررد قيمررة معامررل ألفررا كرونبرراخ 
وىرررذا مرررا ُيلبرررت لبرررات   (Pallant, 2016) 62 2 او تقترررر  مرررن نمررر قيمرررة أكبررررجميعيرررا وىرررد  586 2

 االستبيان المست دم  د ىذا البحث  
 قياس الثبات بواسطة معامل الفا كرونباخ( 11جدول )

قيمة معامل الفا  عدد العبارات المحور
 كرونباخ

البرامف والت بيقات المست دمة  د منكمتك الفندقية ودرجة 
 االعتماد عمييا

14 2 823 

 788 2 26 ت بيق الحوسبة السحابية بمنكمتك الفندقية
 586 2 21 معوقات وتحديات ت بيق الحوسبة السحابية  د منكمتك الفندقية

 



 جامعة الفيوم –تصدرها كلية السياحة والفنادق  IJHTHالمجلة الدولية للتراث والسياحة والضيافة 
 2222( يونيو 6( العدد )61المجلد )

365 
 

 المحور األول: البيانات األساسية
 أو : العمر 

 العمر( 12جدول )
 المتوس  النسبة % التكرار العنصر

 72 1 4 1 3 عام 14اقل من 
 6 23 13 عام 24اقل من  عام الا 14من 
 7 71 224 عام 34عام الا اقل من  24من 
 2 2 عام  مكلر 34

 222 252 اججمالد
 مرن عينرة الفنرادق ال مرس نجروم  ( أن النسبة ايعمرا لعمرر لممبحرولين21  السابق رقم جدولاليتحت من 
عام إلرا أقرل  14العمرية من " %  يمييا الف،ة7 71عام"ب وذلك بنسبة  34عام إلا أقل من  24ىد من "

  بينمرا ال توجرد  ،رة عمريرة %4 1بنسربة  14%  يمييا الف،ة العمرية ايقل مرن 6 23عام" بنسبة  24من 
عام  ويعز  الباحلران ذلرك الرا سياسرات االحريل والتجديرد لممروارد البكررية مر  الحفراظ  34أكلر من عمر 

 ادق ال مس نجوم عما عناصر التميز وال برة والتد تنتيجيا الفن
 ثانيا: الخبرة 

 عدد سنوات الخبرة( 13جدول )
النسبة  التكرار العنصر 

% 
 المتوس 

 88 1 4 1 3 أعوام 2اقل من 
 4أعوام الا اقل من  2من 
 أعوام

23 7 5 

 22أعوام الا اقل من  4من 
 أعوام

213 65 2 

 8 21 12 أعوام  مكلر 22
 222 252 اججمالد

عينة الفنرادق  ممبحولين من( السابق أن النسبة ايعما لسنوات ال برة ل22  السابق رقم ولجداليتحت من 
 "22%  يمييررا  ترررة 2 65أعرروام" بنسرربة  22أعرروام إلررا أقررل مررن  4ىررد  ررد الفترررة مررن "مررن  ال مررس نجرروم
ال  إلرا %    وصرو 5 7أعروام" بنسربة  4أعروام إلرا أقرل مرن  2يمييا  ترة "من  %8 21بنسبة  "أعوام  مكلر

 %  4 1أعوام" بنسبة  2 ترة "أقل من 
 ثالثا: الوظيفة 

 الوظيفة ( 14جدول )
 المتوس  النسبة % التكرار العنصر

 62 1 4 1 3 موظف
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 3 23 45 مكرف
 5 43 78 ر،يس قسم

 3 6 21 نا،  مدير عام
 1 2 1 مدير عام

 222 252 اججمالد
الفنرررادق " كررركمت النسررربة ايكبرررر مرررن عينرررة ر،ررريس قسرررمظيفرررة "( أن و 23  السرررابق رقرررم جررردولاليتحرررت مرررن 
" بنسبة نا،  مدير عام%  يمييا وظيفة "3 23يمييا وظيفة "مكرف" بنسبة %  5 43بنسبة  ال مس نجوم

وذلررك الن  %1 2%  وكرركمت وظيفررة "مرردير عررام" النسرربة ايقررل بنسرربة 4 1" بنسرربة موظررف%  لررم "3 6
   ود وبمعر ة رؤساى ايقسام التكييميةمعظم الزيارات التد تمت كانت بوج

 المحور الثاني: بيانات الحوسبة السحابية
 أو : مفهوم الحوسبة السحابية

 مفهوم الحوسبة السحابية ( 15جدول )
النسبة  التكرار العنصر

% 
 المتوس 

 85 2 3 22 26 ت زين البيانات عما  ادم كبير 
 4 72 225 مواق  التواصل االجتماعد 

ادر االلكترونية المتاحة عما المص
 االنترنت 

22 5 2 

 2 2 أ ر   يرجا التحديد(              
 222 252 اججمالد

عينررة (  يتحررت أن مفيرروم الحوسرربة السررحابية لرد  النسرربة ايكبررر مررن 24  السررابق رقرم جرردولالو قرا  لنتررا،ف 
ت رزين البيانرات عرا %  يمييرا "4 72بة " وذلرك بنسرمواق  التواصرل االجتمراعدىد " الفنادق ال مس نجوم

%  وكررركمت "المصرررادر االلكترونيرررة المتاحرررة عمرررا اجنترنرررت" النسررربة ايقرررل عرررن 3 22" بنسررربة  رررادم كبيرررر
المتوس  الحسابد العام ججابات ىذا الجزى  يككل%  2 5مفيوم الحوسبة السحابية لد  المبحولين بنسبة 

إلررا عردم معر ررة المبحرولين مررن عينرة الفنررادق ال مرس نجرروم   وىرو مررا ُيكرير 85 2أىميرة من فحرة بنسرربة 
 ( 1228بالمعنا الدقيق لمحوسبة السحابية وىذا يتفق م  ما توصمت اليو  العريفا  

 الفندقنوع السحابة المستخدمة في ثانيا: 
 الفندقنوع السحابة المستخدمة في ( 16جدول )

 المتوس  النسبة % التكرار العنصر
 25 2 2 62 228 نية التحتية ليذه السحابة تابعة الحد  المؤسسات( سحابة  اصة  الب

 5 28 21 سحابة عامة  البنية التحتية ليذه السحابة متاحة ليست دام العام( 
 2 5 22سحابة مجتم   البنية التحتية ليذه السحابة تست دم لمجتم  من المستفيدين ليم نفس 
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 االىتمامات( 
 5 2 2 لتحتية ليذه السحابة مركبة بين النين أو أكلر من السح ( سحابة ىجين  البنية ا

 5 2 2 أ ر   يرجا التحديد(              
 222 252 اججمالد

عينرة "السحابة ال اصة" ىرد صرورة الحوسربة السرحابية ايكلرر اسرت داما   رد ُتعد  ( 25و قا  لنتا،ف جدول  
وأقسرراميا  ررد حفررظ بعرر  بيانررات  الفنررادق مررن  رريل قيررام وذلررك%  2 62بنسرربة  الفنررادق ال مررس نجرروم

من أ  مكان و د أ  وقت  تتفرق ىرذه النتيجرة مر  نتيجرة  الرجوع إليياالعميى عما ممفات إليكترونية ليتم 
قيام بع  الفنادق بماليزيا باجعتماد عمرا الحوسربة والتد أوححت  (Mansour et. al., 2020)دراسة 

" سحابة المجتم %  لم "5 28" بنسبة السحابة العامة  جاى بعد ذلك "ت المتعمقة بياالسياحية لحفظ البيانا
"  رد النيايرة أقرل صرورة مرن صرور اسرت دام الحوسربة السرحابية  رد يجين%  ككمت "السحابة ال2 5بنسبة 

( ان اسررت دام السررحابة اليجررين ىررو الحررل ايملررل لممؤسسررات 1225  ذكررر  ررو  %5 2ىررذه العينررة بنسرربة 
المتوسررر  الحسرررابد العرررام ججابرررات ىرررذا السرررؤال أىميرررة  ويكررركل  ييرررا التحرررول السرررت دامو لكلررررة مميزاترررووعم

  25 2من فحة بنسبة 
 الفندقية المنشأةثالثا: نوع خدمة الحوسبة المستخدمة في 

 الفندقنوع خدمة الحوسبة السحابية المستخدمة في  (17جدول )
 المتوس  النسبة % التكرار العنصر 

 86 2 3 6 21  تكمل  دمات ملل قواعد البيانات(  SaaSمجيات ك دمة البر 
 تكمل ال دمات المقدمة لمم ورين والفنيين من  PaaSالمنصة ك دمة 

اجل بناى وتكييل الت بيقات المدعمة عما الوي  دون الحاجة الا 
 تحميل البرمجيات( 

233 77 2 

النترنت الا  تتيت الوصول عبر ا IaaSالبنية التحتية ك دمة 
البرمجيات والت بيقات التد تم استحا تيا ونكرىا من قبل مزود 

 ال دمة( 

6 3 2 

 222 252 اججمالد 
الفنررادق  ،ررة ( السررابق أن نرروع  دمررة الحوسرربة السررحابية ايكلررر اسررت داما  ررد عينررة 26يتحررت مررن جرردول  

البنيررة %  لررم 3 6ك دمررة" بنسرربة  البرمجيررات" يمييررا%  2 77ك دمررة" بنسرربة  المنصررةىررد " ال مررس نجرروم
المتوسرر  الحسررابد العررام ججابررات ىررذا الجررزى أىميررة من فحررة لنرروع  ليكرركل  %2 3ك دمررة بنسرربة  التحتيررة

  ويعررز  الباحلرران ذلررك الررا ترروا ر 86 2 دمررة الحوسرربة السررحابية  ررد عينررة الفنررادق ال مررس نجرروم بنسرربة 
سررام تكنولوجيررا المعمومررات والتررد تسررعا الررا الررتحكم  ررد المرروارد البكرررية المؤىمررة بالفنررادق ال مررس نجرروم بمق
 والتد تتو ر من  يل است دام المنصة ك دمة الت بيقات التد يتم نكرىا ومنيا ت بيقات جوجل 

 ودرجة االعتماد عليها البرامج والتطبيقات للحوسبة السحابية في الفندقرابعا: 
 ودرجة االعتماد عليها ي الفندق( البرامج والتطبيقات للحوسبة السحابية ف68جدول )
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 م

 
 الت بيق /البرنامف 

  درجة االعتماد
 ال يست دم حعيف وس  قو  المتوس 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
مواق  التواصل  2

االجتماعد  ملل 
الفيس  –االيميل 

الواتس ا   –بوك 
 اليوتيو  –

55 32 4 78 43 5 7 3 8 2 2 2 53 

برامف الكتابة  ملل  1
 –مايكروسو ت ورد 
 –مستندات جوجل 

 ورد اونيين 

243 83 4 8 4 4 2 2 2 2 2 25 

برامف الت زين  ملل  2
جوجل  –دروبوكس 
امازون  –درايف 
 درايف

222 68 7 17 26 1 2 2 4 2 2 2 15 

برامف معالجة  3
الجداول  ملل 

نماذج  –اكسيل 
 جوجل

55 32 4 81 45 3 2 2 4 2 2 2 55 

برامف معالجة  4
الصور والفيديوىات 
والعرو   ملل 

بوربوينت  –بريز  
 –كرا،ت جوجل  –

 –الفوتوكو  
 سنابسيد

31 14 7 222 58 2 2 2 7 4 2 2 2 71 

برامف إدارة العيقات  5
 بالعميى 

222 56 4 37 18 3 2 2 4 2 2 2 28 

برامف قياس مستو   6
سيمة وجودة 

 اي ذية 

32 13 4 227 61 3 2 2 4 2 2 2 71 

 82 2 2 2 4 2 2 4 4 64 212 3 27 22 برامف تكات بوت 7
 15 2 2 2 4 2 2 1 12 22 6 65 214برامف المكتريات  8
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 وتتب  الم زون 
برامف  م   22

 وتوصيل ال عام 
42 22 2 222 52 1 3 1 4 4 2 2 2 66 

برامف حجز  دمات  22
 التر يو بالفندق 

58 31 2 78 43 5 2 2 4 2 2 2 53 

صدار  21 برامف حجز وا 
تذاكر ال يران 
 بكركة السياحة

 بالفندق "المؤجرة"

21 28 5 82 46 2 12 21 8 26 22 3 1 23 

برامف محاسبة  22
 النزالى والعميى 

216 66 8 52 11 2 2 2 2 2 2 11 

برامف التسويق  23
 اجلكتروند 

228 74 2 26 22 3 1 2 1 4 2 2 2 11 

البي   برامف 24
 اجلكتروند 

55 32 4 81 45 3 2 2 4 2 2 2 55 

برامف  دمات  25
الزيارات 

والمكاىدات 
 اال تراحية 

17 26 1 227 61 3 22 5 2 6 3 2 2 87 

برامف  دمات حجز  26
وسا،ل االنتقال 

 الدا مد 

24 12 4 225 54 2 24 8 1 6 3 2 2 85 

 22 2 2 2 4 7 2 2 1 26 17 8 66 216 برامف تو ير ال اقة  27
برامف النس   28

 االحتيا د لمبيانات 
38 22 2 228 55 8 2 2 4 2 2 2 65 

برامف تحميل  12
 البيانات الح مة 

26 22 3 232 74 8 2 2 5 4 2 2 2 85 

برامف إدارة الموارد  12
 البكرية 

22 5 6 14 24 2 2 2 7 213 65 2 2 36 

برامف العميل  11
 ال فد 

17 26 1 218 68 2 2 2 5 2 6 2 82 

برامف التقويم وتحديد  12
 المواق  

22 12 1 213 65 2 2 2 5 2 6 2 76 

 12 2 2 2 1 71 223 2 23 12 6 2 5إدارة نظم برامف  13
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  الياتف 
برامف حجز  14

الرحيت السياحية 
بكركة السياحة 

 لفندق دا ل ا

26 11 6 76 42 3 12 21 8 27 22 2 1 21 

 61 2 المتوس  العام
  د الفنادق ال مس نجومالبرامف والت بيقات لمحوسبة السحابية    ان وجود (27لنتا،ف الجدول رقم  و قا  

 د حين   61 2جزى من فحة  حيث بمغ المتوس  الحسابد العام لعبارات ىذا الأىمية  ككمت قيمة
برامف   و رة العيقات بالعميىبرامف إداو  برامف الت زين و  برامف الكتابة ظيرت درجة االعتماد بككل قو  ل

برامف تو ير   و برامف التسويق اجلكتروند  و برامف محاسبة النزالى والعميى  و المكتريات وتتب  الم زون
   ال اقة

برامف   وبرامف معالجة الجداول  و التواصل االجتماعدوظيرت درجة االعتماد بككل متوس  لبرامف 
  برامف تكات بوت  و برامف قياس مستو  سيمة وجودة اي ذيةو  معالجة الصور والفيديوىات والعرو  

صدار تذاكر ال يران   و برامف حجز  دمات التر يو بالفندق  و برامف  م  وتوصيل ال عامو  برامف حجز وا 
  برامف  دمات الزيارات والمكاىدات اال تراحية  و برامف البي  اجلكترونددا ل الفندق   و بكركة السياحة 

برامف تحميل البيانات   و برامف النس  االحتيا د لمبيانات  و ات حجز وسا،ل االنتقال الدا مدبرامف  دمو 
برامف حجز الرحيت السياحية بكركة   و برامف التقويم وتحديد المواق   و برامف العميل ال فد  و الح مة

  الباحلان ذلك الا إدارة نظم الياتف  ويعز  بينما ظير اعتماد من ف  لبرامف السياحة التابعة لمفندق 
التقدم اليا،ل  د تكنولوجيا الياتف المحمول والذ  ألر سمبا  د است دام الياتف التقميد  بالفنادق   د 

 د الفنادق عينة الدراسة وىذا يتوا ق م  ما ذكره كي من  برامف إدارة الموارد البكريةحين ال تست دم 
(Zaki & Saad, 2018) حوسبة الموارد البكرية  د الفنادق المصرية  من محدودية است دام برامف

برامف االمر الا يتنا ا م  إمكانيات وقدرات اقسام الموارد البكرية بالفنادق ال مس نجوم  وسجمت عبارة "
  بينما سجمت جمي  العبارات التالية 36 2" درجة أىمية متوس ة  بمتوس  حسابد إدارة الموارد البكرية

صدار تذاكر ال يران بكركة السياحة يمد9 وجود  درجة أىمية من فحة  كما "المؤجرة" برامف حجز وا 
  برامف حجز الرحيت السياحية بكركة السياحة التابعة لمفندق  ووجود 23 1بالفندق  بمتوس  حسابد 

  87 2برامف  دمات الزيارات والمكاىدات اال تراحية  بمتوس  حسابد   ووجود 21 1بمتوس  حسابد 
برامف تحميل   و وجود 85 2ف  دمات حجز وسا،ل االنتقال الدا مد  بمتوس  حسابد برامو وجود 

  و وجود 82 2برامف تكات بوت  بمتوس  حسابد   و وجود 85 2البيانات الح مة  بمتوس  حسابد 
برامف التقويم وتحديد المواق   بمتوس  حسابد   و وجود 82 2برامف العميل ال فد  بمتوس  حسابد 

برامف   و وجود 71 2برامف معالجة الصور والفيديوىات والعرو   بمتوس  حسابد وجود   و 76 2
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برامف  م  وتوصيل ال عام    و وجود 71 2قياس مستو  سيمة وجودة اي ذية  بمتوس  حسابد 
  و وجود 65 2برامف النس  االحتيا د لمبيانات  بمتوس  حسابد   و وجود 66 2بمتوس  حسابد 

  55 2برامف البي  اجلكتروند  بمتوس  حسابد   و وجود 55 2الجداول  بمتوس  حسابد  برامف معالجة
رامف التواصل   و وجود ب53 2برامف حجز  دمات التر يو بالفندق  بمتوس  حسابد و وجود 

  و 28 2برامف إدارة العيقات بالعميى  بمتوس  حسابد   و وجود 53 2االجتماعد  بمتوس  حسابد 
برامف المكتريات وتتب  الم زون  بمتوس    و وجود 22 2مف تو ير ال اقة  بمتوس  حسابد براوجود 
برامف محاسبة النزالى والعميى    و وجود 15 2برامف الت زين  بمتوس  حسابد   و وجود 15 2حسابد 

برامف   و وجود 11 2برامف التسويق اجلكتروند  بمتوس  حسابد   و وجود 11 2بمتوس  حسابد 
برامف الكتابة    و وجود 12 2  بمتوس  حسابد حجز رحيت الحف والعمرة بكركة السياحة التابعة لمفندق

  25 2بمتوس  حسابد 
 

 بالفندق خامسا: تطبيق الحوسبة السحابية 
  ( إيجابيات تطبيق الحوسبة السحابية بالفندق19جدول )

  م
 العبارة

  نسبة درجة الموا قة %
 المتوس 

 
االنحراف 

 لمعيار ا

 
عدم  الترتي 

 الموا قة 
 بكدة

عدم 
 الموا قة

موا قة  موا قة محايد
 بكدة

د ال ت بيقات إتم  2
الحوسبة السحابية  د 

 منكمتك 

2 5 2 2 62 5 17 7 3 16 2 411 7 

يقمل است دام ت بيقات  1
الحوسبة السحابية من 

 اي  اى 

2 2 1 2 5 52 2 25 7 3 23 2 447 5 

 د  إيجابد يفيوجد ا ت 2
سرعة العمل ومعدالت 

نتاجية قبل وبعد اج
ت بيقات الحوسبة 

 السحابية 

2 1 2 2 22 6 76 2 3 72 2 425 2 

يتيت است دام ت بيقات  3
الحوسبة السحابية 
الوصول السيل لممعمومات 

 والمكاركة م  اال رين 

2 5 2 2 21 2 76 2 3 74 2 337 2 
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ت بيقات الحوسبة  4
 يقة لمبي،ة السحابية صد

2 5 2 2 5 52 7 24 2 3 22 2 443 6 

يحسن است دام ت بيقات  5
الحوسبة السحابية من أداى 

 ال دمات بالمنكمة 

2 5 2 2 22 4 74 8 3 73 2 346 1 

توجد استمرارية لمعمل من  6
 يل ت بيقات الحوسبة 

 السحابية 

2 5 2 2 73 6 23 6 3 22 2 321 23 

 تو ر ت بيقات الحوسبة 7
السحابية سعة ت زينية 

 ا تراحية  ير محددة  

2 5 2 2 5 25 2 71 7 3 72 2 384 3 

ي ف  است دام ت بيقات  8
الحوسبة السحابية من 
تكمفة الصيانة وكراى 

 البرمجيات 

2 5 2 4 4 66 8 25 2 3 28 2 423 24 

يبس  است دام ت بيقات  22
الحوسبة السحابية من 
اججراىات والعمميات 

 ية اجدار 

2 5 2 2 62 1 17 1 3 15 2 428 8 

يعزز است دام ت بيقات  22
الحوسبة السحابية من 
 الكفا ية والعمل الجماعد 

2 2 5 2 72 3 28 2 3 27 2 318 21 

ينمد است دام ت بيقات  21
الحوسبة السحابية 
الميارات التكنولوجية 
وميارات التفكير اجبداعد 
وحل المككيت لد  

 العاممين 

2 2 5 2 5 71 7 25 2 3 23 2 323 22 

تتيت الحوسبة السحابية  22
مرونة  د التييير حس  

عمال ايىداف واي
 الم موبة 

2 2 5 2 64 4 12 8 3 12 2 351 22 

تحمن الحوسبة السحابية  23
تكفير بع  المعمومات 

2 2 5 2 62 5 14 7 3 14 2 362 22 
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وتحديد المتاح 
 والصيحيات 

ة السحابية تساعد الحوسب 24
الد ول  د أ  وقت ومن 

 أ  مكان وأ  جياز 

2 2 5 2 12 2 65 2 3 64 2 365 4 

تساعد الحوسبة السحابية  25
عما  ف  الحي  الفند 
عما ايجيزة الموجودة 

 بالمنكمة 

2 2 5 22 6 72 3 6 3 2 83 2 352 26 

تساعد الحوسبة السحابية    26
عما الحفاظ عما قواعد 

ال أ  البيانات  د ح
 كوارث  بيعية أو حرا،ق 

2 2 5 21 2 62 7 24 2 3 21 2 442 25 

 26 3 المتوس  العام
ت بيقات الحوسبة السحابية  د إيجابيات حول  عينة الدراسة( أن أراى 28توحت النتا،ف بالجدول رقم  

م لعبارات ىذا   حيث بمغ المتوس  الحسابد العامرتفعةتتجو نحو الموا قة بدرجة  الفنادق ال مس نجوم
يتيت است دام ت بيقات الحوسبة   كما يمد9 "سجمت جمي  العبارات التالية أىمية مرتفعة  26 3الجزى 

يحسن است دام   و"74 3  بمتوس  حسابد "السحابية الوصول السيل لممعمومات والمكاركة م  ال رين
 إيجابد يوجد ا تيف  و"73 3ابد   بمتوس  حس"ت بيقات الحوسبة السحابية من أداى ال دمات بالمنكمة

  72 3  بمتوس  حسابد " د سرعة العمل ومعدالت اجنتاجية قبل وبعد ت بيقات الحوسبة السحابية
  وىذا 72 3  بمتوس  حسابد "تو ر ت بيقات الحوسبة السحابية سعة ت زينية ا تراحية  ير محددةو"

تساعد الحوسبة السحابية الد ول بارات "  وظيرت ع(Ramkhelawan et al., 2015)يتفق ما أورده 
يقمل است دام ت بيقات الحوسبة   و"64 3بمتوس  حسابد   " د أ  وقت ومن أ  مكان وأ  جياز

  بمتوس  "ت بيقات الحوسبة السحابية صديقة لمبي،ة  و"23 3  بمتوس  حسابد "السحابية من اي  اى
يبس    و"16 3  بمتوس  حسابد "ة  د منكمتكتم إد ال ت بيقات الحوسبة السحابي  و"22 3حسابد 

  15 3  بمتوس  حسابد "است دام ت بيقات الحوسبة السحابية من اججراىات والعمميات اجدارية
تحمن الحوسبة السحابية تكفير بع  المعمومات وتحديد المتاح والصيحيات  بمتوس  حسابد و"

حس  ايىداف وايعمال الم موبة  بمتوس  حسابد تتيت الحوسبة السحابية مرونة  د التييير   و"14 3
  بمتوس  حسابد "يعزز است دام ت بيقات الحوسبة السحابية من الكفا ية والعمل الجماعد  و"12 3
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ينمد است دام ت بيقات الحوسبة السحابية الميارات التكنولوجية وميارات التفكير اجبداعد وحل   و"27 3
  و"توجد استمرارية لمعمل من  يل ت بيقات الحوسبة 23 3س  حسابد   بمتو "المككيت لد  العاممين

ي ف  است دام ت بيقات الحوسبة السحابية من تكمفة الصيانة   و"22 3السحابية"  بمتوس  حسابد 
تساعد الحوسبة السحابية عما الحفاظ عما قواعد البيانات   و"28 3  بمتوس  حسابد "وكراى البرمجيات

تساعد الحوسبة السحابية عما  ف    و"21 3  بمتوس  حسابد " بيعية أو حرا،ق  د حال أ  كوارث
 ,Algrari)وىذا يتفق م  ما ذكره  83 2  بمتوس  حسابد "الحي  الفند عما ايجيزة الموجودة بالمنكمة

 .(Turki & Hussein, 2018)   و(2017

 الفندقادسا: معوقات وتحديات تطبيق الحوسبة السحابية في س
 ( معوقات وتحديات تطبيق الحوسبة السحابية في الفندق20ل )جدو

  م
 العبارة

  نسبة درجة الموا قة %
 المتوس 

 
االنحراف 
 المعيار 

 
عدم  الترتي 

 الموا قة 
 بكدة

عدم 
 الموا قة

موا قة  موا قة محايد
 بكدة

النظام اجدار  يحد  2
البيروقرا د من عممية 
التحول نحو است دام 

 .السحابية الحوسبة

2 2 5 2 1 74 2 21 8 3 22 2 284 7 

لا إالحاجة المستمرة  1
تحديلات البرامف والت بيقات 

 .ونظم التكييل

2 2 5 21 2 65 6 22 3 2 86 2 421 21 

القمق النفسد لد  الموظفين  2
من  قدان وظا،فيم وعدم 

 .االعتماد عمييم

2 6 2 2 5 11 6 62 2 3 52 2 723 3 

د المالية قمة الموار  3
الم صصة بالمنكاة لمبنية 

 .التحتية لمحوسبة السحابية

2 2 2 7 26 1 72 2 3 68 2 342 2 

جادة العاممين إعدم  4
لميارات التكنولوجيا 
الست دام ت بيقات الحوسبة 

 .السحابية

2 2 21 2 43 2 22 6 3 12 2 534 6 

 2 524 2 57 3 6 65 2 24 3 6 5 2 2قمة البرامف التدريبية اليزمة  5
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لتمىيل وتدري  العاممين 
 .بالمنكمة

حعف جودة  دمات  6
االنترنت والبنية التحتية  د 

 .المنكمة

2 2 1 4 4 25 2 66 2 3 58 2 521 1 

قمة الدعم والوعد من قبل  7
اجدارة العميا بمىمية 
 .است دام الحوسبة السحابية

2 2 5 7 2 48 4 22 8 3 12 2 521 4 

لقدرة عما ال وف من عدم ا 8
حماية قواعد البيانات من 

  .اال تراق والت ري 

2 2 5 2 1 61 3 14 7 3 12 2 381 4 

القمق من امتيك مقدمد  22
الحوسبة السحابية السي رة 

  .الكاممة عما المنصات

2 2 5 21 2 62 5 22 4 3 22 2 422 22 

سياسة النكر وحقوق  22
الممكية الفكرية ال اصة 

 .ةبالحوسبة السحابي

2 2 5 23 6 63 1 22 3 2 83 2 413 21 

القوانين والتكريعات المبيمة  21
قد تكون عا،ق امام 
 .است دام الحوسبة السحابية

2 2 5 21 8 58 2 26 1 3 22 2 462 8 

 18 3 المتوس  العام
بة ( أن أراى عينررة الدراسررة حررول وجررود معوقررات وتحررديات لت بيررق الحوسرر12توحررت النتررا،ف بالجرردول رقررم  

السحابية  رد الفنرادق ال مرس نجروم تتجرو نحرو الموا قرة بدرجرة مرتفعرة  حيرث بمرغ المتوسر  الحسرابد العرام 
قمرررة المررروارد الماليرررة   كمرررا يمرررد9 "العبررراراتجميررر    وا رررق المبحلرررون بكررردة عمرررا 18 3لعبرررارات ىرررذا الجرررزى 

حررعف جرودة  رردمات "  و68 3بمتوسر  حسرابد الم صصرة بالمنكراة لمبنيررة التحتيرة لمحوسربة السررحابية"  
قمرررة البررررامف التدريبيرررة اليزمرررة لتمىيرررل "  و58 3بمتوسررر  حسرررابد االنترنرررت والبنيرررة التحتيرررة  رررد المنكرررمة"  

"القمررق النفسررد لررد  المرروظفين مررن  قرردان وظررا،فيم   و57 3بمتوسرر  حسررابد وترردري  العرراممين بالمنكررمة"  
عم والوعد من قبل اجدارة العميا بمىمية اسرت دام قمة الد"  و52 3بمتوس  حسابد وعدم االعتماد عمييم"  
"ال رروف مررن عرردم القرردرة عمررا حمايررة قواعررد البيانررات مررن   و12 3بمتوسرر  حسررابد الحوسرربة السررحابية"  
عرررردم إجررررادة العرررراممين لميررررارات التكنولوجيررررا السررررت دام   و"12 3بمتوسرررر  حسررررابد اال تررررراق والت ريرررر "  

"يحررد النظررام اجدار  البيروقرا ررد مررن عمميرررة   و12 3وسرر  حسررابد بمتت بيقررات الحوسرربة السررحابية  "  
"القوانين والتكريعات المبيمة قد تكون   و22 3"  بمتوس  حسابد التحول نحو است دام الحوسبة السحابية
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القمررق مررن امررتيك مقرردمد الحوسرربة "  و22 3"  بمتوسرر  حسررابد عررا،ق أمررام اسررت دام الحوسرربة السررحابية
الحاجرررة المسرررتمرة إلرررا تحرررديلات "  و22 3"  بمتوسررر  حسرررابد ة الكاممرررة عمرررا المنصررراتالسرررحابية السررري ر 

سياسرررة النكرررر وحقررروق الممكيرررة الفكريرررة "  و86 2بمتوسررر  حسرررابد البررررامف والت بيقرررات ونظرررم التكرررييل"  
  (Mohanty, 2019)وىذا يتفق م  ما ذكره  83 2بمتوس  حسابد ال اصة بالحوسبة السحابية"  

 توصياتالنتائأ وال
المصرية   فنادقت بيق الحوسبة السحابية  د منك ت السياحة والواق  ىدف ىذا البحث إلا التعرف عما 

من  يل الت بيق عما عينة من كركات السياحة  ،ة أ وعينة من الفنادق ال مس نجوم بمدينة القاىرة  
بيا  التد يتم ت بيقيا  د الكلير البحث إلا أن الحوسبة السحابية من التقنيات اليامة والحديلة نس توصل

من المجيت  وذلك نظرا  لإليجابيات الكليرة ليذه التقنية  د حفظ وتسجيل كم كبير من البيانات ال اصة 
بالعميى أو العاممين أو ايقسام  د المنكمة عما ممفات ت زين ا تراحية دون الحاجة إلا ووجود ممفات 

لبحث أيحا بمن الحوسبة السحابية  ير م بقة بككل  عمد  د  عمية لت زين ىذه البيانات  أوحت ا
المنك ت السياحية والفندقية محل الدراسة  كما أنو ال يوجد عمم عن المفيوم الدقيق لمحوسبة السحابية  د 
المنكمت السياحية والفندقية  ايمر الذ  يؤكد عما عدم وجود ت بيق حقيقد لمحوسبة السحابية  د تمك 

حت البحث أيحا   أن لمحوسبة السحابية الكلير من اجيجابيات  ملل دورىا  د سيولة المنك ت  أو 
الوصول لممعمومات والمكاركة م  ال رين  وتعزيز ايداى بالمنكمة  إحا ة  إلا كونيا تقنية صديقة 

السحابية  البحث عما وجود الكلير من التحديات والعقبات التد تعيق ت بيق  عمد لمحوسبةأكد ما كلمبي،ة  
  ملل عدم كفاىة البنية التحتية التكنولوجية  والت وف من ا تراق فنادق المذكورة د منك ت السياحة وال

القمق النفسد لد  الموظفين من  قدان وظا،فيم وعدم االعتماد   و البيانات من  يل القرصنة اجليكترونية
 نظام العمل  إحا ة  إلا البيروقرا ية وعدم المرونة  د تييير   عمييم

 بحرررورة  ررد مصررر فنررادقمنكرر ت السررياحة وال  رد حرروى مررا توصررل إليررو البحررث مررن نتررا،ف  يوصررد البحررث
االىتمررام بكرركل مسررتمر بمواكبررة الت ررورات والتقنيررات التكنولوجيررة الجديرردة  ملررل الحوسرربة السررحابية والسررعد 

يجرابد الرذ  تقروم برو  رد حرل الكليرر نحو تحقيق االستفادة القصو  منيا دا ل بي،رة العمرل  نظررا لمردور اج
مررن المكرركيت  ملررل تررو ير النفقررات و فرر  اجىرردار  ررد ال اقررة  ايمررر الررذ  يتماكررا مرر  رؤيررة مصررر 

يجرر  عمررا تمررك المنكرر ت أيحررا  أن تقرروم بت بيررق نمرر  مررن أنمررا  و  ررد تحقيررق التنميررة المسررتدامة   1222
مررل بيررا وبقرردرة عمررا تحقيررق الدرجررة القصررو  الحوسرربة السررحابية ذو سررعة ت زينيررة تتناسرر  مرر   بيعررة الع

م  حرورة التعاقد م  كركات مت صصة  د امن المعمومات واالستفادة من  لحماية البيانات من اال تراق
  إحررا ة  إلررا ذلررك  يجرر  أن يسررعا مرردير  تمررك المنكرر ت وجميرر  الت بيقررات والبرمجيررات مفتوحررة المصرردر
وزيرادة  وكيفيرة ت بيقيرا واسرت داميا بكركل أملرلوالتردري  عمييرا نيرة أ راد  ريق العمل بيا نحو تعمم ىذه التق

  مرن أجرل  مرق بي،رة عمرل تتسرم الحوا ر من إدارات ىذه المنك ت لتكجي  العراممين اسرت داميا والعمرل بيرا
بالمرونة وتعمل عما تحقيق أىداف المنكمة بككل سري  ودقيق ومنظم  ولكرد يرتم تحقيرق جمير  مرا سربق  
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المنك ت السياحية والفندقية من كا ة اججراىات الروتينية والبيروقرا ية التد تككل عا،ق  كتت ميج  أن 
وتوحرريت  أمررام ت بيررق الحوسرربة السررحابية  وذلررك مررن  رريل وحرر    رر  العمررل وصرريا ة االسررتراتيجيات

 تررررو لأل حررررل وعرررردم مقاوم التررررد تييررررة المنكررررمة لمواكبررررة التيييررررراالسررررتلمار الممررررنيف  اججررررراىات وآليررررات
يوصرا البحرث أيحرا  براجراى واالستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديلة  والمتملمة  د الحوسبة السرحابية  

بحررروث مسررررتقبمية  ررررد معر ررررة الرررر الحوسرررربة السررررحابية عمررررا ايداى المرررالد لممؤسسررررات السررررياحية والفندقيررررة 
  والتعمرررريم السررررياحد والفنرررردقد المصرررررية وأيحررررا قيرررراس العيقررررة بررررين ت بيقررررات الحوسرررربة السررررحابية والترررردري

 واست يك نموذج لت بيق الحوسبة السحابية  د منك ت السياحة والحيا ة بككل عام 
 المراجع 

 أوالً المراجع باللغة العربية
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-adopts-bank-development-center/news/2019/02/bahrain-bh.com/ar/media

transformation-digital-its-for-foundation-the-as-technologies-cloud-aws/ ،

 . 5.54، الس ػت 26/3/2022بخ رٌخ: 
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 .17-41 (،2 5الوجلت الؼفاقٍت لخبٌىلىجٍ  الوؼلىه ث، هق رًت، 

(، ححسٍي أداء ًظ م الوؼلىه ث لوؤسست ب سخخذام الحىسبت السح بٍت 2016طه، ػوف غس ى   -

 ، رس لت ه جسخٍف غٍف هٌشىرة، طلٍت الهٌذست الوٍب ًٍبٍت والبهفب ئٍت، ج هؼـت حشـفٌـي، سىرٌ . الهجٌٍت
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egypt.org/SitePages/Companies.aspx :12.26الس ػت  ،5/1/2022، بخ رٌخ. 
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http://www.egyptianhotels.org/Home/Hotels?search=&CategoriesIDFK=

5&HotelsTypesIDFK=3&CityIDFK=11السااااا ػت  ،5/1/2022: بخااااا رٌخ: ، بخااااا رٌخ

3.43. 
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https://bdb-bh.com/ar/media-center/news/2019/02/bahrain-development-bank-adopts-aws-cloud-technologies-as-the-foundation-for-its-digital-transformation/
https://bdb-bh.com/ar/media-center/news/2019/02/bahrain-development-bank-adopts-aws-cloud-technologies-as-the-foundation-for-its-digital-transformation/
https://bdb-bh.com/ar/media-center/news/2019/02/bahrain-development-bank-adopts-aws-cloud-technologies-as-the-foundation-for-its-digital-transformation/
https://bdb-bh.com/ar/media-center/news/2019/02/bahrain-development-bank-adopts-aws-cloud-technologies-as-the-foundation-for-its-digital-transformation/
https://www.etaa-egypt.org/SitePages/Companies.aspx
https://www.etaa-egypt.org/SitePages/Companies.aspx
https://www.etaa-egypt.org/SitePages/Companies.aspx
http://www.egyptianhotels.org/Home/Hotels?search=&CategoriesIDFK=5&HotelsTypesIDFK=3&CityIDFK=11،%20بتاريخ
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Abstract: 

Cloud Computing is considered one of the prominent forms of the digital 

transformation in the current time and one of the foremost technological 

techniques that will be heavily depended on in the near future. According 

to the positive role that cloud computing has in improving the work 

environment, it has been applied to many areas. This research aims at 

casting light on cloud computing and its application in the tourism and 

hotels establishments in Egypt, and identifying its role in improving the 

work of these establishments. This research depended on the descriptive 

analysis methodology through the primary data, which represented in 

distributing a questionnaire form to random samples of category A travel 

agencies and five-star hotels in Cairo; representing the Egyptian tourism 

and hotels establishments. The research also depended on secondary data, 

represented in theoretical references related to its subject. The research 

revealed that there is no application of cloud computing in tourism and 

hotels establishments in Egypt, in addition to the poor acquaintance of its 

accurate meaning in these establishments. Therefore, research 

recommends the importance of applying cloud computing in the 

mentioned establishments, because of its role in facilitating the work and 

rationalizing energy. It also emphasizes the necessity of getting rid of all 

red tapes that impede realizing that, and training staff on new 

technological applications, including cloud computing. 

Key words: Cloud Computing, Category A travel agencies, Five-star 

Hotels, Cairo.
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